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Biztosi köszöntő

Az elmúlt évben sikerült továbbvinni és továbbfejleszteni a proaktív, a 
problémáknak, állampolgári panaszoknak elébe menni kívánó projektmód-
szert és a helyi-regionális állampolgári panaszfelvételt. Az ún. projektmódszer 
lényege, hogy az adott évben néhány kiemelt témára fókuszálva szerve-
zünk vizsgálatokat, műhelybeszélgetéseket rendezünk a civil társadalom, 
a tudomány és a közigazgatás képviselőinek bevonásával, végül minderről 
tájékoztató kiadványt, projektfüzetet jelentetünk meg. A helyi panaszfelvé-
telekkel elsősorban azoknak kívántunk segítséget nyújtani, akik számára 
koruk, ügyeik bonyolultsága vagy akár az internethasználatuk akadályai 
következtében nehezebben hozzáférhető a panaszbeadványok felvételére is 
alkalmas weblapunk, problémáik vannak panaszaik megfogalmazásával, a 
levélírással, és nincs lehetőségük Budapestre utazni a személyes panaszté-
telre. Mindkét megoldás azt a célt szolgálja, hogy az adott témában, illetve 
területen a nagyobb fi gyelem és a jobb hozzáférés révén csökkenjen a távol-
ság a biztosi intézmény és a potenciális panaszosok (a jogsegélyre szoruló 
állampolgárok) között. Adataink szerint sikerült elérnünk ezt a célt mind 
az adott témákban, mind a felkeresett megyékben, hiszen érzékelhetően 
nőtt a két csatorna felhasználásával beérkező panaszok száma.

2009-ben a fogyatékossággal élők, a közlekedők jogai, valamint a gyer-
mekek közötti és velük szembeni erőszak csökkentésének és megakadályo-
zásának jogi eszközei kerültek előtérbe (2008-ban a gyülekezők, a hajlék-
talanok és a gyermeki jogok tudatosítása állt tevékenységünk homlokteré-
ben). Nemrég a „Hajléktalan emberekért” díjjal ismertek el a hajléktalan-
ná válás, a hajléktalanlét és a kivezető utak lehetőségeit elemző projektünk 
eredményeit. A gyermekvédelem szakmai köreiben széles körben ismert és 
elismert gyermekjogi jogtudatosító projektünk rendszeres témát ad szak-
lapoknak. A közterületi rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatokat vezető 
munkatársunk 2009-ben megkapta az „Emberi jogokért” emlékplakettet, 
amelyet az igazságügyi és rendészeti miniszter alapított. Munkánkkal kap-
csolatos fontos visszajelzés volt, hogy egyetlen nem rendőri szervként vehe-
tünk részt egy tömegrendezvények biztosításával kapcsolatos nagy nemzet-
közi projektben. Több empirikus felmérés tanúsága szerint az ombudsmani 



8 B i z t o s i  k ö s z ö n t ő

intézmény tekintélye és elfogadottsága töretlen, az állampolgári panaszok 
számának növekedése is ezt jelzi.

Mindkét évben kiemelten foglalkoztunk a fogvatartottak jogi helyze-
tével, valamint azzal, miként hatnak a közszolgáltatói sztrájkok az állam-
polgárok alkotmányos jogainak gyakorlására. 2010-es fókuszpontunk az 
idősek egészségi, szociális és közbiztonságának állapota lesz, a hitelválság 
áldozatainak jogi helyzete, az állampolgárok pénzügyeit érintő változások 
hatása az állam ellenőrzési, valamint banki és bankfelügyeleti tevékeny-
ségére, valamint a családban élő gyermekek és a családpótló szolgáltatá-
sokban részesülők jogai. A 2008-as projektjeinkről megjelentetett kiadvá-
nyaink nagy része elfogyott, a 2009-es projektekről szóló füzetek kiadása 
folyamatban van.

Megyelátogatásokat – az előző évhez hasonlóan – hat esetben szervez-
tünk és ezekkel együtt öt helyi, illetve országos büntetés-végrehajtási inté-
zetet látogattunk meg. 2010-ben a megyei munkalátogatások sorát átmene-
tileg kénytelenek leszünk szüneteltetni annak érdekében, hogy a beérkező 
nagyszámú állampolgári panaszt feldolgozhassuk. A döntést azért kénysze-
rültem meghozni, mert a költségvetésünk csökkent, miközben többször és 
több helyütt hiába kértem a munkatársak létszámának emelését a nagyság-
rendekkel megnövekedett mennyiségű panasz feldolgozásához.

Európában a különféle típusú és hatáskörű ombudsmani intézmények 
visszajelzései azt igazolják, hogy jelentős mértékben emelkedett az állam-
polgári panaszok száma. Magyarországon – átmeneti stagnálást követően – 
2008-tól kezdve lavinaszerűen zúdulnak a panaszok az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosának irodájába. A többségben lévő gazdasági, szociá-
lis és pénzügyi jellegű panaszok talán kapcsolatba hozhatók a hazánkat is 
nagymértékben sújtó pénzügyi-gazdasági válsággal. A beadványok jellege 
és a feldolgozásukra tett kísérletek eredménye, a látlelet a „válságkezelés 
válsága” kifejezéssel jellemezhető: egyre több a panasz, miközben azok 
okainak feltárására, kezelésére egyre kevesebb erőforrás jut.

A válság hatásait nem az ombudsman, hanem az állam és a civil társa-
dalom által működtetett mechanizmusok – a szociális segély, az oktatás 
és képzés, a gyermekvédelem stb. – révén lehet enyhíteni, elviselhetőbbé 
tenni. Erre megvannak a receptek és módszerek, de ugyanaz kell hozzá, 
ami Montecuccoli szerint a háborúhoz: pénz, pénz és pénz – és ez a válság-
ban vagy hiánycikk, vagy az értéke romlik folyamatosan. Munkaerő, anya-
gi forrás, tér, információ kell ahhoz, hogy az intézmények hatékonyabban 
segíthessenek. Ehelyett bezárunk még néhány börtönt, újratermeljük vele 
a zsúfoltságot, a büntetés-végrehajtáson belüli konfl iktusok legfőbb elemét, 
veszélyeztetve a nevelő és a társadalomba visszavezető munkát. Épp nincs 
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pénzünk, tehát kitesszük a gyermekvédelmi intézményre a „megtelt” táb-
lát, fi gyelmen kívül hagyva, hogy éppen most ível fel meredeken az igény.

A megyei munkalátogatások és a projektek tapasztalatai alapján a lefe-
lé csúszás spiráljával fenyegető olyan szituációt látok kibontakozni, ame-
lyet az egyik oldalon a gazdasági, szociális-kulturális rászorultság és bajok 
drámai növekedése jellemez, és amely akár kisebb fajta humanitárius ka-
tasztrófa irányába vihet. Ugyanakkor alaptevékenységük vonatkozásában 
éppen azok az intézmények kerülnek válságba, amelyek valamiféle segít-
séget, menedéket jelenthetnének a rászorulóknak (például egészségügy, 
gyámügy, nevelés vagy akár az ombudsmani panaszfelvételek). Ennek okai 
az akut pénzhiányon túl az egységes koncepció nélküli, ámde folyamatos 
intézményátszervezések és újraszervezések, a mindezek által és velük ér-
vényesülő forráshiányos szituációk halmaza. Ebből a szempontból, és az 
állampolgári panaszok feldolgozása során tapasztaltak alapján ingoványos 
terepnek látom ma az egészségügy, a szociális rendszer, az oktatás és a bün-
tetés-végrehajtás területét is.

Komoly és felelősségteljes ágazati politikákra, bátor és innovatív lépé-
sekre, az összes társadalmi-politikai szervezet konszenzusára és összefogá-
sára volna ma szükség ahhoz, hogy ne csússzunk bele a csapdába, amit a 
„válságkezelés válsága” állít elénk: ha belesodródunk, nagyon nehéz lesz 
belőle kiszabadulni. A pénzügyi egyensúly szemléletmódjának kizáróla-
gossága a pénzügyi válságban átmenetileg lehetséges ugyan, de hosszabb 
távú kulturális, szociális ára kézzelfogható gazdasági veszteségekhez vezet-
het. Ez a veszély mindenütt megjelenik az általunk vizsgált területeken. 
Az állami bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének kényszerei 
pedig sokszor nem jogtiszta megoldást, szabályozást szülnek, ahogy arra 
a vagyonadótörvény ingatlanokra vonatkozó részének alkotmánybírósági 
megsemmisítése intő példaként mutatott rá 2010 elején.

Az APEH és a MÁK eljárásaival, ügyintézésével kapcsolatosan sok vizs-
gálatunk hozott képbe egy sor olyan visszás gyakorlatot és szabályozást, 
amely az állampolgárok széles körét érinti. Úgy véljük, hogy ez csak a jég-
hegy csúcsa – mert a víz alatti rész vizsgálatára nincsenek „búvárhajóink” 
–, és a pénzügyi, adóügyi igazgatásunk polgárbarát kultúrájának kibonta-
kozását kedvezőtlenül befolyásolhatják a rövid távú bevételmaximalizálást 
szolgáló technikák, hivatali taktikák.

A válságban azonban nem csupán a gazdasági és szociális jogok kerül-
nek veszélybe. A konfl iktusok kiéleződése, a korábban élvezett javak és szol-
gáltatások elvesztése felerősítheti a deviancia különböző formáit is, a „zéró-
toleranciás” közbiztonsági politika viszont a szabadságjogokat is veszélyez-
tetheti. Erre igyekeztük felhívni a fi gyelmet a gyülekezést és a közlekedés 
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problémakörét, illetve a büntetés-végrehajtást középpontba állító vizsgá-
latainkban. Míg a rendőrség eljárásai a gyülekezés terén mindenképpen 
tovább fi nomodtak, a politikai jobbratolódás szélsőségeivel kapcsolatos 
különleges feladatok, például a Magyar Gárdával kapcsolatos eljárásaik 
magukon viselték gyors, kampányszerű szabályozás és elsietett bevezetés 
nehezen múló gyermekbetegségeit. 

A büntetés-végrehajtás, a rendőrség mellett a válságban megnövekedett 
biztonsági igények megjelenítésének másik ágense szembe kell hogy néz-
zen azzal, hogy az utóbbi évek fejlesztéseivel nyert új és jobb minőségű 
terek előnyei elvesznek a büntetőpolitika szigorodására visszavezethető nö-
vekvő túlzsúfoltság miatt, főként az előzetes intézmények, illetve az ország 
keleti felének egyre növekvő infrastrukturális és személyzeti leterheltsége 
révén. Míg a rendőrség a tárgyi és személyi erőforrások, illetve bizonyos 
kedvezőbb eljárási környezet révén stabilizálhatta, fejleszthette tevékeny-
ségét, addig a büntetés-végrehajtás ezekben a vonatkozásokban lemaradni 
látszik. Mindez a fejlesztések és/vagy a büntetőpolitika liberalizálása, a ke-
vesebb és rövidebb tartalmú szabadságvesztés–büntetés alkalmazása, illetve 
a házi őrizet és a lakhelyelhagyási tilalom, valamint a speciális ellenőrzési 
rendszerek szerepének megnövelése mellett szolgáltat érveket.

Szerződések ratifi kálása, nemzetközi szervezetekbe való belépések ré-
vén Magyarország 1989 és 2004 óta egyre inkább csatlakozik a jelentősebb 
globális és európai emberjogi rezsimekhez. Mindezek a látványosan pozi-
tív lépések a hazai emberi és polgári jogvédelem számára írott malasztok 
maradnak csupán, amíg hazánk nem csatlakozik az ezen rezsimek belső 
érvényesülését ellenőrző intézményekhez. A határainkon kívül szerzett ta-
pasztalataimat igyekszem felhasználni ombudsmani munkám jobb meg-
szervezésére, illetve annak nemzetközi megjelenítésére. Munkánk angol 
nyelven dokumentált beszámolói komoly érdeklődést keltenek főként Eu-
rópában, de azon kívül is. Külföldön pozitív fogadtatásban részesült az a 
véleményem is, hogy az ombudsmani jogvédelem területén távlatilag a glo-
bálisan elterjedt egységes biztosi intézmény alkalmazása, nem pedig a te-
matikus országgyűlési biztosok számának és hatáskörének növelése jelenti 
a továbblépés lehetőségét a hatékonyabb és áttekinthetőbb, de az olcsóbb és 
„eurokonform” irányokba egyaránt.

Aki ombudsmanként akar szerepet vállalni, annak el kell tűrnie, hogy 
a politikai motiváció alkalmanként teljesen félretolja az autonóm szakpoli-
tikát, a jogi szakértelmet, és ezzel akár megkérdőjelezheti az emberi jogok 
intézményes védelmét is. Szándékok és felfogás kérdése ugyanis, hogy az 
ombudsman tevékenységében egyfajta akadékoskodást, kellemetlenkedést 
látnak-e, avagy felismerik az állampolgár és a közhivatalok-közszolgálta-
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tások közötti harmónia megteremtésének, legalábbis az együttműködés ja-
vításának jószolgálati kísérletét, sokszor a mediátori szerepet. Döntés kér-
dése, hogy szembenállásként, avagy a hivatali ügyintézés és magatartás – 
belülről nehezebben felismerhető – problémáinak polgárbarát szempontú, 
segítő feltárásaként minősítik az állampolgári jogok biztosának munkáját, 
felvetéseit, időnként provokatívnak tűnő, valójában sürgető válaszra váró 
kérdéseit.

2009-ben folytattuk elkötelezett szakmai munkánkat a magyar közigaz-
gatási és emberi jogi kultúra fejlesztése érdekében, a kafkaian bürokrati-
kus eljárásokkal, intézményekkel és az őket működtető mechanizmusokkal 
szemben, erőink megfeszítésével küzdve az állampolgári jogokért, a válság 
hatására egyre növekvő, nyomasztó panaszáradat feldolgozásáért. Köszön-
jük mindazoknak, akik ebben munkatársaimat és engem támogattak – 
nem fognak bennünk csalódni 2010-ben sem.

Budapest, 2010. február 20.

 Prof. Dr. Szabó Máté



1.
Az év fontosabb eseményei

1.1.
Rendezvények képekben

A „Méltóképpen másképp” fogyatékosügyi projekt munkájának összegzé-
seként – két műhelybeszélgetést követően – 2009 novemberében „A bent-
lakásos intézményektől a fogvatartás helyszínéig” címmel zárókonferenciát 
rendeztünk.

A „Méltóképpen másképp” konferencia zárása
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2009. november 6-án került sor Prof. Dr. Szabó Máté, emberi jogokkal és a 
civil társadalom kérdéseivel foglalkozó „Human Rights and Civil Society” 
című kötetének ünnepélyes bemutatójára az Országgyűlési Biztosok Hiva-
talában. A kötetet – a diplomáciai kar számos tagja jelenlétében – Prof. Dr. 
Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke méltatta.

2009-ben kiemelt fi gyelmet fordítottunk a büntetés-végrehajtás magyar-
országi helyzetének vizsgálatára és tapasztalataink bemutatására. A jogon 
túli eszközök sorába illeszthetően került sor szeptember 7-én „Kereten kí-

A „Human Rights and Civil Society in Hungary” című könyv bemutatóján

A „Kereten kívül” címmel – elítéltek műveiből – megrendezett kiállítás megnyitója
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vül” címmel, a szegedi Csillagbörtön fogvatartottainak terápiás céllal ké-
szült képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitására székhá-
zunkban.

A „Méltóképpen másképp” projekt keretében 2009 áprilisában „Jel-képek” 
címmel rendezett kiállításon tekinthették meg az érdeklődők székházunk-
ban a Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány művészeinek alkotásaiból, és 
az Újbudai Speciális Szakiskola tanulóinak origami-munkáiból készített 
összeállítást. A nyitóünnepségen jeltolmács segítségével mondott verset ha-
zánk első siket színésznője, Mázló Tímea.

A fogyatékkal élők képzőművészeti kiállításának megnyitója



 

1.2.
Megyelátogatások

A megyelátogatások kapcsán nem csupán a 2009-es év tapasztalatairól, de 
az elmúlt két év átfogó értékeléséről is szót kell eljenünk.

2008-ban folytattuk – a külföldi példák alapján részben meg is újítottuk 
– a korábbi biztosok gyakorlatát, amelyben az országgyűlési biztos nem 
csupán a hivatalához postai úton beérkező – vagy a hivatalt személyesen 
felkereső panaszosok által előadott – panaszok alapján folytat vizsgálatot, 
de sérelmeik személyes előterjesztésére lehetőséget kívánt adni azoknak is, 
akiknek a fővárosba utazás nehézséget okoz. Ennek értelmében egy elő-
re kijelölt megyében a helyi szervek és a sajtó útján meghirdettük, hogy 
személyesen is ellátogatunk a megyeszékhelyre, és munkatársaim az ott 
kijelölt intézményben fogadják a panaszaikat személyesen előadni kívánó 
állampolgárokat. A helyi közigazgatási vezetőkkel találkozva pedig nem-
csak a panaszosokkal, de a helyi és regionális szervekkel is közvetlenebb 
kapcsolatot alakítottunk ki.

Munkatársaim az érintett megyéket az adott időszakban kiemelt fi gye-
lemben részesítették, és erre a lehetőségeken belül, a vizsgálatok ütemezése 
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során is tekintettel voltak. A megyék felkeresésének sorrendjét a fővárostól 
való távolságuk határozta meg, mivel a panaszosok egy részének a távolab-
bi megyékből nehezebb eljutni az Országgyűlési Biztos Hivatalába.

Hajdú-Bihar megye
Amíg 2007-ben összesen 220 panasz érkezett Hajdú-Bihar megyéből, a 
2008. április 3-ára meghirdetett meghallgatás előtt kihelyezett panaszlá-
dákba 63 beadványt helyeztek el. Ezekben 8 panaszos kérte személyes meg-
hallgatását. A megyéből érkezett panaszok 72%-át – az országos átlaghoz 
hasonlóan – hatáskör hiányában el kellett utasítani. Sajnálatos, hogy a már 
több mint 14 éve működő ombudsmani intézményről az állampolgárok 
jelentős része továbbra is úgy véli, hogy az ombudsman jogosult a bírósá-
gok ítéleteinek vagy eljárásának felülvizsgálatára, és sokan még ma is ilyen 
kéréssel fordulnak hozzá. Bár a honlapunkon is olvasható, hogy milyen 
esetekben nincs hatásköre az ombudsmannak, számos kérést azért kell el-
utasítanunk, mert az érintettek nem vették igénybe a közigazgatási eljá-
rásban a rendelkezésükre álló jogorvoslat (fellebbezés, igazolási kérelem 
stb.) lehetőségét. Továbbra is tudatosítanunk kell, hogy az ombudsmani 
intézmény létrehozásának nem az volt a célja, hogy az évente több százezer 
ügyet intéző közigazgatási szervezet jogorvoslati rendszerébe újabb elem-
ként illeszkedjen, hanem az, hogy azokra az állampolgári panaszokra fó-
kuszáljon, amelyek ebben a jogorvoslati rendszerben nem vizsgálhatók ki, 
vagy a jogszabályi környezetre fi gyelemmel nem orvosolhatók.

Baranya megye
A 2008. május 5-i pécsi látogatásig az adott időszakban 54 panaszt kaptunk 
a megyéből. A panaszolt szervek közül legnagyobb arányban az önkor-
mányzati testületek és polgármesteri hivatalok szerepeltek (18,2%), majd 
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok (7,7%) következtek, a nagyobb arányú 
panasszal (5,5%) érintett szervek között az APEH területi szerveit, a bírósá-
gokat és a rendőrséget kell megemlíteni.

A megyéből 1995 óta összesen 2356 ügyben fordultak az OBH-hoz. Ez 
a panaszok 2,77%-a volt. 822 esetben folytattunk vizsgálatot, ezekben 187 
jelentés született, amelyekből 80 esetben tettünk ajánlást. 

Győr-Moson-Sopron megye
A 2008-as év első négy hónapjában 51 panaszt nyújtottak be a biztoshoz, 
majd a megyelátogatás májusi meghirdetését követően június 5-ig további 
34 panaszt fogalmaztak meg a megye lakosai. Ebből ugyan csak 6 levél 
került a ládákba, a többit közvetlenül az OBH-nak címezték. 
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Az ügyek közül a legtöbb teljesen egyedi jellegű volt, de a panaszolt szervek 
közül legnagyobb arányban – az országos tendenciáknak megfelelően – az 
önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok szerepeltek. Őket a bí-
róságok és a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok követték. 9 esetben valamilyen 
bírósági eljárást kifogásoltak, 6 nyugdíjjal összefüggő panasz volt, 5-ben az 
adózást érintették, 4 földhivatali, 3 munkaügyi problémában várt segítséget, 
és 2 levélben egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszt fogalmaztak meg.

A megyéből az elmúlt években összesen 2466 esetben fordultak a biztos-
hoz, ami az országos megkeresések 2,8%-a. Ezekben 178 jelentés született, 
amelyekben 82 ajánlást tett az ombudsman.

Békés megye
Míg az előző évben összesen 101 panaszt fogalmaztak meg a Békés megyei 
állampolgárok, addig 2008. augusztus 31-ig már 138 panasszal fordultak 
hozzánk. Az érdeklődés tehát nemcsak időarányosan, de abszolút számban 
is meghaladta a korábbiakat, ami feltehetően az általánosan romló szo-
ciális helyzet mellett a megyelátogatás meghirdetésének is köszönhető. A 
kihelyezett ládákban csupán 15 panaszos levél volt, de a postai úton, vagy 
elektronikusan eljuttatott leveleikben sokan hivatkoztak arra, hogy azért 
fordultak hozzánk, mert tudomásukra jutott a megyelátogatásunk. A láto-
gatásig befejezett ügyek között az önkormányzati testületek és polgármes-
teri hivatalok (19), a rendőrség (7) és a bíróságok (6) szerepeltek. 1995 óta 
összesen 1741 beadvánnyal és azokban 2101 panasszal fordultak az OBH-
hoz a megyéből. Ezekben összesen 68 jelentés született ajánlással.

Legutóbbi ajánlásaink 2006. éviek, ezekben a füzesgyarmati, illetve a 
körösladányi önkormányzat hulladékszállítási rendeletének törvényességi 
vizsgálatát kezdeményeztük a közigazgatási hivatalnál. Az elmúlt években 
több jelentésben foglalkoztunk a megyében működő decentralizált szerve-
zetekkel, így többek között a Gyulai Tűzoltósággal.

Személyes meghallgatásra 4 főt hívtunk be. A közigazgatási hivatal veze-
tője több olyan kérdésben kérte ki az álláspontunkat, amelyek megítélése 
a hivatal munkatársai szerint alkotmányossági kérdéséket vetett fel. Ilyen 
volt a jegyzők birtokvédelmi eljárását érintő jogszabály módosítása kapcsán 
megváltozott eljárásrend, a közbeszerzés egyes kérdései, illetve a fogyaté-
kosok gépjárműszerzési támogatásának felülvizsgálati eljárása.

Zala megye
A 2008. október 2-i látogatásra, annak szeptemberi meghirdetését követő-
en 24 beadvány érkezett, míg az év előző időszakában 42 vizsgálati kérel-
met intéztek hozzánk. Az elmúlt 5 évben a megyét érintő 69 ombudsmani 
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jelentés született. Egyebek mellett vizsgáltuk Keszthely és Lenti hulladék-
szállítási rendjét, egy oktatási intézményben kiépített beléptető rendszer al-
kotmányosságát, a helyi szolgáltató ivóvíz-ellátást korlátozó intézkedését.

Heves megye
A megye lakosai 1995 óta 1848 beadvánnyal és azokban 2301 panasszal 
fordultak a állampolgári jogok országgyűlési biztosaihoz. 2008-ban 103 
beadvány érkezett a megyéből, ebből 23 panaszt a megyelátogatás előtti 
hónapban küldtek. A 2008. november 3-i személyes meghallgatásra 6 pa-
naszos jelent meg. 2003-óta a megyét érintően 43 ombudsmani jelentés 
született. Egyebek mellett vizsgáltuk a hatvan-kerekharaszti tagiskola meg-
szüntetését, árvízkárral kapcsolatos kárenyhítési ügyben a határozathoza-
tal késedelmét és Vanyarc községben a szennyvízkezelés helyzetét.

2009
2009 első félévében a megyelátogatások új rendszerét vezettük be. A három 
helyszínt egy-egy hét eltéréssel látogattuk meg, és a panaszokat összesítettük.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ombudsmani intézmény fennállása óta a 
második legtöbb panaszt produkáló megye Pest megye után. A panaszlá-
dákban összesen 113 levelet helyeztek el. Miskolcról 90 db, Tiszaújvárosból 
8 db, Ózdról 8 db, Kazincbarcikáról 2 db, Szerencsről 2 db, továbbá 1-1 
db beadvány pedig Sátoraljaújhelyről, Sárospatakról és Sajószentpéterről 
érkezett. A küldemények közül 13 levelet azonnal visszaküldtünk az önkor-
mányzatnak, mert azoknak nem az ombudsman, hanem a helyi szervek va-
lamelyike volt a címzettje. Egyes beadványokat nem új ügyként iktattunk, 
hanem valamelyik folyamatban lévő ügyhöz csatoltuk. Amíg a ládák ki vol-
tak helyezve, a felhívásunk közzétételét követően postai úton 17 beadvány 
érkezett a megyéből. 2009. április 8-ára meghallgatásra 6 személyt hívtunk 
be, rajtuk kívül még hárman jelentek meg előzetes értesítés nélkül. A pa-
naszok zöme a térség ismert munkanélküliségi mutatóinak megfelelően a 
szociális, a munkaügyi és az egészségügyi ellátással kapcsolatosak.

Szabolcs-Szatmár megye
A kihelyezett ládákba összesen 20 panasz került. Ezek közül Nyíregyházá-
ról 11 db, Mátészalkáról 5 db, Vásárosnaményból 3 db, Záhonyból pedig 1 
db beadvány érkezett. 3 levelet küldtünk vissza az önkormányzatnak, mert 
nem nekünk címezték őket. Fontos körülmény, ami a felhívásunk hatásá-
nak értékelését illeti, hogy amíg 2008. január 1-je és április 14. között 42 
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beadvány érkezett e megyéből, addig ez év ugyanezen időszakában 101 be-
adványt iktattunk a térségből. Nyíregyházára 3 személyt hívtunk be szemé-
lyes meghallgatásra, előzetes bejelentés nélkül további két fő jelent meg.

Somogy megye
A kihelyezett ládákba 9 beadvány érkezett, ezek közül Kaposvárról 6 dara-
bot, Kadarkútról kettőt, Marcaliból pedig egyet kaptunk. A ládák kihelye-
zése alatt, további 13 beadvány érkezett postai úton a megyéből. Személyes 
megjelenésre 2009. április 22-ére három panaszost hívtunk be. Szintén a 
felhívásunknak tudható be, hogy amíg 2008 tavaszáig csak 17 beadvánnyal 
fordultak hozzánk, 2009-ben már 37 panaszt regisztráltunk a megyéből. 
A megyét érintő jelentős ügynek tekinthető a Kaposvári Bv. Intézetben a 
fegyőrök bántalmazása következtében elhunyt fogvatartott esete.

Csongrád megye
A 2009. szeptember 24-ére meghirdetett panaszfelvételi napra 10 város-
ban kihelyezett panaszgyűjtő ládákba összesen 41 levelet helyeztek el. Ezek 
közül legtöbb a megyeszékhelyről származott, de szinte mindegyik telepü-
lésen kerültek panaszok a ládákba. Az állampolgárok nagyobb hányada 
azonban itt sem a kihelyezett ládákba dobta a panaszát, hanem levelével 
vagy elektronikus üzenetével (e-maillel) közvetlenül az Országgyűlési 
Biztos Hivatalát kereste meg. 2008 azonos időszakában még csak 94 bead-
vánnyal fordultak hozzánk, addig tárgyévben már 200 panaszt regisztrál-
tunk a megyéből. Az ombudsman munkatársaival felkereste a „Csillagbör-
tönt”, ahol az intézet parancsnokánál tájékozódott a fogvatartottak elhelye-
zési körülményeiről, problémáiról, illetve a korábbi ombudsmani vizsgálat 
alapján tett ajánlások eredményeiről.

Vas megye
A 2009. október 29-ére Szombathelyre meghirdetett panaszfelvételi nap 
előtt a panaszládákba összesen 46 beadványt helyeztek el, de az érintettek 
nagyobb hányada itt sem a ládákba dobta panaszát, hanem közvetlenül a 
hivatalunkat kereste meg. A „panaszkodási hajlandóság” növekedését mu-
tatja, hogy amíg 2008 azonos időszakában 47 beadvánnyal fordultak hoz-
zánk, addig a meghallgatás napjáig már 137 panaszt fogalmaztak meg. Az 
önkormányzatokat 17 ügyben, a bíróságot 12 esetben, a büntetés-végrehaj-
tási intézeteket 10, közszolgáltatókat összesen 7, egészségügyi intézményt 
6, rendőrséget pedig 5 esetben panaszolták. A megyelátogatás részeként 
az országgyűlési biztos munkatársai 2009. október 21-én helyszíni vizsgá-
latot tartottak a Fővárosi Önkormányzat Szentgotthárdi Pszichiátriai Be-
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tegek Otthonában. A panaszfelvétel napján a biztos felkereste a Szombat-
helyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet. Személyesen tájékozódott 
a fogvatartottak elhelyezési körülményeiről, problémáiról. Megállapította, 
hogy összességében jól felszerelt, az európai színvonalnak is megfelelő, jó 
emberi körülményeket biztosító intézményt ismert meg.

Veszprém megye
A 2009. november 26-ára meghirdetett panaszfelvételi napra a ládákba 
összesen 20 panaszt helyeztek el. Ezek közül 6-ot a tapolcai, 5-öt az ajkai, 
4-et a várpalotai, kettőt a veszprémi, egyet-egyet pedig a pápai, a bala-
tonfüredi és a zirci ládákba dobtak. A 2008-as 92 beadvánnyal szemben 
2009-ben már 166 állampolgár beadványát regisztrálták a megyéből. Ez 
az 55%-os növekedés részben betudható a panaszok országosan tapasz-
talható növekedésének, másrészt azonban itt is a látogatás előzetes sajtó-
hírverése motiválta a panaszosokat. A panaszolt szervek közül legnagyobb 
arányban itt is az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok (35) 
szerepeltek. Őket a rendőrség (11) és a bíróságok, valamint a bírósági vég-
rehajtók (22) követték. A korábbiakhoz képest jelentősen nőtt azok száma, 
akik az Országgyűlés jogalkotói tevékenységét kritizálták (15). A megyéből 
érkezett panaszokban 15 valamilyen közüzemi szolgáltatást, 14 büntető-
eljárást vagy a bv. intézkedését, 11 adóügyi, 9 szociális, 8 pénzintézeti, 8 
polgári jogi, 8 pedig kereskedelmi vagy reklámtevékenységet kifogásolt.

A 2010. évi munkalátogatások tervezéséről
Az elmúlt két év tapasztalatai birtokában elvégeztük a 2010. évi munka-
látogatások előkészítését, de több, egymástól független körülmény miatt 
mégis kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy 2010-ben elállunk az elő-
re meghirdetett megyei látogatások elképzelésétől. Magyarázatául szol-
gál, hogy a tavaszi országgyűlési választások és az őszi önkormányzati és 
polgármester-választás komoly terhet ró a helyi közigazgatási szervekre. 
A látogatásainkat ezért már eleve szűkebbre terveztük a korábbi évek 6-6 
megyét elérő programjánál, de a teljes elállást az indokolta, hogy nagyság-
rendekkel megnövekedett a hivatalunkra nehezedő ügyteher. Kormányzati 
segítség pedig kérésünk ellenére nem érkezett, sőt a takarékossági intézke-
dések között több tízmillió forintot vontak el hivatalunk költségvetéséből. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megyei látogatásaink tovább növelték 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának címzett panaszok számát, 
ami azzal is járt, hogy az egyébként is növekvő feldolgozási idő – minden 
erőfeszítés ellenére – még hosszabbra nyúlik. Ez pedig egyre jobban meg-
nehezíti az állampolgári jogok hatékony és gyors védelmét.



 

1.3.
Sajtóvisszhang

Az országgyűlési biztos tevékenységének médiatükre 2009-ben
A 2009-es év megerősítette azt a felfogást, amely szerint szerves kapcsolat 
van az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenysége és annak 
nyilvánossága között. Ezt tartalmi, minőségi és mennyiségi szempontból 
is igazolta, hogy az ombusmanhoz benyújtott panaszok növekvő számát 
követte a jelentésekről kiadott közlemények, valamint az azokra reagáló 
cikkek-műsorok számának emelkedése. A megjelenésekben fontos szerepet 
játszottak a biztos hivatalból indított központi, kiemelt projektjei, amelyek 
elsősorban időszerűségük és problémamegjelenítésük miatt váltottak ki 
nagy érdeklődést a magyarországi médiában. Az állampolgári panaszok 
nyomán indult vizsgálatok közleményei adták a megjelenések megközelítő-
leg felét, de ezek egy része is beleilleszkedett az aktuális központi projek-
tek tematikájába. Az átfedések miatt a kettőt statisztikai eszközökkel nem 
lehet elkülöníteni, de mint a média hírérzékenysége, az interjúfelkérések, 
az ombudsman munkáját bemutató megjelenések is tanúsítják, az egész 
éves központi kiemelt projektek nagyrészt az állampolgárokat közvetlenül 
is foglalkoztató konkrét ügyekhez adtak keretet alapjogi szempontú meg-
közelítésben.

Egyes témák, mint például a gyermeki jogok és az erőszak, a szociális 
ügyek, a fogyatékossággal élők jogérvényesítése, a közlekedésben a pót-
díjazás, a jegy- és bérletbemutatás gyakorlatának vizsgálata, az ellenőrök 
viselkedése vagy a parkolási társaságok tevékenységének problémái, a 
fogvatartottak és a büntetés-végrehajtásban dolgozók helyzete, egész év-
ben folyamatosan szolgáltattak felismeréseket, ajánlásokat. Mások, mint 
a sztrájkjogi vizsgálatok, a közszolgáltatók szerepe a tömegközlekedésben 
vagy a gyülekezési joggal kapcsolatos megfi gyelések-elemzések, inkább 
eseményekhez kapcsolódva, azok nyomán tematizálták a sajtót, egyes ese-
tekben több napon át és vissza-visszatérő módon. A különben inkább az 
aktualitásokra fogákony média érdeklődését alkalmanként a szakmai ren-
dezvények, projektösszefoglaló műhelyek, fórumok is felkeltették. 

Újra és újra megjelentek a 2008-as kiemelt projektek és más vizsgálatok 
eredeményére hivatkozó, azok utóéletét fi rtató cikkek, közöttük például az 
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Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárásának tovagyűrűző ha-
tásáról, az ombudsman utóvizsgálatának megállapításai nyomán. Ide tar-
tozik a hajléktalanok jogait, azok érvényesülésének módját feltáró 2008-as 
központi projekt folytatása, immár nem projektszemléletben, de aktuális 
problémafeltáró módon, és az az ombudsmani felhívás a fűtetlen lakások-
ban vagy fedél nélkül az utcán élő emberekről való gondoskodásra, amely 
nagy teret kapott a médiában. 

2009-ben is voltak olyan megállapítások, amelyeket nem követett további 
részletes elemzés, de amelyek akár többmillió ember életfeltételeit, jogait 
érintették, és amelyek éppen ezért hosszabb időn át tematizálták a médiát. 
Ilyen volt sok más mellett a távhőszolgáltatás és a fogyasztók szabad szol-
gáltató-választásának ügye, vagy például a távolsági buszokon állva utazók 
biztonsághoz való joga, illetve az egységes budapesti parkolási rendszer 
javaslata.

Anélkül, hogy a biztos tevékenysége és annak sajtó-médianyilvánossága 
részletesebb elemzésébe belemennénk, álljon itt a Medián Közvélemény- és 
Piackutató Intézet 2009. novemberi országos reprezentatív felmérésének 
egy – az ombudsman megítélése szempontjából fontos – megállapítása. 
Eszerint a közbizalom rangsorában az ombudsman az első három legnép-
szerűbb intézmény között volt 2009-ben. A Medián közvélemény-kutatása 
megerősíti egy korábbi hasonló felmérésének eredményét. 2008-ban egy 
másik közvélemény-kutató, a Szonda Ipsos mutatta ki, hogy az ombudsman 
harmadik a közbizalom skáláján.



2.
Alkotmányos jogok helyzetének 
értékelése

2.1.
Projektek

Az országgyűlési biztos az egyéni és kollektív állampolgári panaszok vizs-
gálatát, orvoslását végzi. A hatékonyságra, a visszásságok, jogsérelmek 
megelőzésre is törekvő, az európai sztenderdeket szem előtt tartó modern 
alapjogvédő intézmény feladatai azonban – amennyiben erre hatásköri 
korlátai lehetőséget adnak – nem érhetnek itt véget. 

Az ombudsmanintézmények egyik jellegadó sajátossága az, hogy a biz-
tosoknak jelentős szabadságuk van saját feladatuk, hatáskörük (így a ha-
tásköri határok) értelmezésében, az emberi jogok védelmének érdekében. 
Az alkotmányos jogok védelmének kiemelkedő jelentőségére tekintettel az 
ombudsmantörvény viszonylag tág határok között adja meg a hivatalból 
való eljárás lehetőségét az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. Ez 
egyben felelősséget is jelent, és lehetőséget, amellyel a biztosnak élnie kell. 
Az ombudsmani jogértelmezés ugyanis pótolhatja – a mai magyar közjogi 
rendszerből sajnálatos módon hiányzó – az alapjogi bíráskodás értelmező 
funkcióját.

A reagáló (reaktív) jellegű ombudsmani szerep mellett, ahhoz szorosan 
kapcsolódva – véleményem szerint – szükség van tehát a proaktív szerep-
felfogásra. A (pro)aktivitás korántsem példa nélküli: ez részben a korábban 
már bevált átfogó, hivatalból indított vizsgálatokban ölt testet. 2008-óta, 
az ún. projektmódszer alkalmazása egy további jelentős lépést jelentett a 
proaktív és a jogon túli eszközöket is mindinkább kiaknázó alapjogvédelem 
útján. A korábbi ombudsmani gyakorlatra építve a biztos – a 2008 második 
felében elindított mellett – 2009 januárjában ismét három alapjogi pro-
jektet indított el. Emellett egy 2008-ban megkezdett, hivatalból folytatott 
vizsgálat-sorozat is egyre inkább alkalmazta mindazon – nem feltétlenül 
hagyományos – ombudsmani eszközöket, amelyek a projektmódszer saját-
jai. A projektek elindításakor – a témakör aktualitásán túl – két előkérdést 
kellett vizsgálni: az adott alapjog tartalmát, jellemzőit, valamint azt, hogy 
vannak-e olyan szervek, amelyek az ombudsman által vizsgálhatóak (pél-
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dául rendőrség, önkormányzatok stb.), következésképp van-e lehetősége az 
ombudsmannak – a jogszabályi környezet feltérképezése mellett – a jogal-
kalmazási gyakorlat alapjogi szempontú formálására.

A projektmódszer – az egyéni panaszok vizsgálatán túl – különösen haté-
kony lehet akkor, ha egy kiszolgáltatott, jogérvényesítésre, panaszkodásra 
képtelen társadalmi csoport alapjogainak – különösen emberi méltóságá-
nak – sérelméről van szó, illetve ha az adott területen kirívóan súlyos vagy 
tömeges jogsérelem tapasztalható.

Tovább folytatódott a 2008 második felében elindult, a sztrájkhoz való 
joggal összefüggő akut, alapjogokban más és más szempontú problémák 
feltárására indult projekt. Az ombudsman a gyermekvédelmi törvényből 
következő kvázi gyermekjogi biztosi szerepre is tekintettel a gyermekjogok 
érvényesülését – ezen belül különösen a gyermekek erőszakkal szembeni 
védelmének elősegítése – ugyancsak önálló alapjogi projekt (gyermekjogi 
projekt) keretében vizsgálja. 2009-ben az országgyűlési biztos ismét egy 
kiszolgáltatott társadalmi csoport problémáit is fókuszba állította, amikor 
a fogyatékossággal élők emberi méltóságának, alkotmányos jogainak érvé-
nyesülése érdekében elindította a „Méltóképpen másképp” elnevezésű pro-
jektjét. A közlekedésben részt vevők alapvető jogai érvényesülését vizsgáló 
projekt elindítását a nagyszámú – egyéni és közösségi közlekedésre egy-
aránt vonatkozó – panasz indokolta. A biztos 2008 tavasza óta rendszeresen 
folytat hivatalból a fogvatartottak helyzetét feltáró vizsgálatokat. Ugyan e 
vizsgálatsorozat nem tekinthető a szó szoros értelmében ombudsmani pro-
jektnek, azonban jelentősége, koncentráltsága, valamint az ahhoz kapcso-
lódó, jogon túli eszközöket is felvonultató rendezvények, illetve események 
mellett az ilyen vizsgálatok jelentős visszhangja miatt indokolt mindezt a 
projektek között is bemutatni.

Természetesen eltérő ombudsmani vizsgálatokban más és más hangsúly-
ok érvényesülnek egy klasszikus szabadságjog vagy egy szociális jog ese-
tében, mivel azok eltérő pozíciót foglalnak el az alapjogok rendszerében, 
másfajta állami szerepvállalás kapcsolódik hozzájuk. A szabadságjogok 
szférájában – és különösen az emberi méltóság, jogegyenlőség biztosítá-
sában – az országgyűlési biztos jogvédő attitűdje a meghatározó, míg a 
szociális jogok, az esélyegyenlőség biztosítása területen alapvetően a prob-
léma-felvetések és a koordináció, a felek közötti párbeszéd előmozdítása az 
elsőrendű cél.

A projektek keretében végzett munka meghatározott koreográfi a sze-
rint zajlott: az elvi alapul szolgáló tézissor megszövegezését részletes prob-
lématérkép kidolgozása követte, majd ezek alapján részletes, éves vizsgá-
lati terv készült. A biztos hangsúlyos célként fogalmazta meg az érintett 
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hatóságokkal, szakemberekkel, civil szervezetekkel való együttműködést 
és kommunikációt, a gyakorlat javításának elősegítését az adott terüle-
ten, sőt az ezen is túlmutató információcserét és szemléletformálást. Az 
egyes projektek közös pontjai voltak a rendszeres konzultációk, a szakmai 
konferenciák és műhelybeszélgetések, továbbá a meghirdetett szakmai és 
művészeti pályázatok. A jogtudatosító és közvélemény-formáló tevékeny-
ség változó célcsoportot szólított meg: ebbe a körbe tartoztak – magukon 
az érintett személyeken kívül – az érintettek szűkebb környezete, a velük 
kapcsolatba kerülő szakemberek, illetve a társadalom, közvélemény álta-
lában. 

A projektek keretében lefolytatott vizsgálatokról, ombudsmani intézke-
désekről, a szakmai konzultációk és konferenciák tapasztalatairól, az elért 
eredményekről rövidített formában a beszámoló jelen fejezetében, részle-
tesebb formában pedig – a még le nem zárult fogvatartottak jogait feltáró 
vizsgálatsorozat kivételével – az ombudsmani beszámolóhoz szervesen kap-
csolódó projektfüzetekben olvasható bővebb tájékoztatás.

2.1.1.
Gyermekjogi projekt

A gyermekvédelmi törvényben kapott felhatalmazás alapján a gyermekek 
alkotmányos jogainak védelmét az országgyűlési biztos a maga sajátos esz-
közeivel segíti. A hagyományos ombudsmani eszköztár mellett e feladat 
ellátására a biztos 2008-ban a gyermekek jogainak érvényesülését fókuszba 
helyező alapjogi projektet indított, kiemelt fi gyelmet fordítva a jogsérel-
mek megelőzésére, az ún. proaktív jogvédelemre is.

A projekt célja a gyermeki jogokkal kapcsolatban felmerült visszásságok 
feltárása, illetve a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése. A projekt-
munkát a biztos mandátumának teljes ideje alatt folytatni tervezi, minden 
évben más-más – a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos – témá-
ra fókuszálva tevékenységét. 2009-ben ez a téma a gyermekek erőszakkal 
szembeni védelmének elősegítése volt.

A témafelvetés indoklása
A gyermek alapvető alkotmányos joga, hogy a családjától, az államtól és a 
társadalomtól minden segítséget megkapjon megfelelő testi, szellemi és er-
kölcsi fejlődéshez. A védelemre kötelezett szereplőknek tehát külön-külön 
és együttműködve – a jogi szabályozás és a jogalkalmazás eszközrendsze-
rével – a gyermeket meg kell védeniük a jogsérelmektől, köztük az egyik 
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legsúlyosabbtól, az ellene irányuló, illetve az őt érintő erőszak valamennyi 
formájától.

A gyermekekkel szembeni erőszak minden formájának (fi zikai, lelki, 
verbális erőszak) kategorikus tilalma, az erőszakkal szembeni védelmi 
rendszer megteremtése és működtetése, olyan alapvető állami kötelezettség és 
számon kérhető követelmény tehát, amely egyaránt következik a Magyar Köz-
társaság Alkotmányából, valamint az ország nemzetközi kötelezettségvál-
lalásaiból, és amely tartalma nem relativizálható célszerűségi, hatékonysá-
gi vagy anyagi megfontolások mentén.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa gyermekjogi biztosként kiemel-
kedő fi gyelmet fordít a gyermekvédelmi szervezetrendszer alapjogi aspektusú 
kontrolljára, ezen belül különösen arra, hogy az egyes szervek megfelelően 
látják-e el feladatukat a gyermekek jogait legsúlyosabban sértő erőszakfor-
mákkal szembeni védelem biztosításában.

Fontos kiemelni, hogy az erőszakkal szembeni védelem kiemelt terüle-
te a megelőzés. A hatékonyság növelése érdekében nagyobb hangsúlyt kell 
kapniuk a hosszabb távú, koncepcionális változásoknak, és a meglévő, a 
hatályos jog kínálta és a jogon kívüli eszközök adekvát alkalmazásának.

A gyermekek alapjogainak védelme eredendően többszereplős, így az 
erőszakkal szembeni tényleges védelem sem lehet elszigetelt, pusztán az 
egyes szereplők ügye. Ezért az állampolgári jogok biztosa a gyermekek 
erőszakkal szembeni védelmének területein a hiányosságokat feltáró vizs-
gálatai mellett, mintegy közvetítői szerepet vállalva fórumot és lehetősé-
get teremt arra, hogy a megoldásokat közös együttműködés, együttgondolko-
dás keretében, a szereplők eltérő szempontrendszerének és véleményének 
fi gyelembevételével lehessen megtalálni. E megoldáskeresésbe – megfe-
lelő keretek között – be kell vonni magukat a főszereplőket, azaz a gyer-
mekeket is.

Az erőszakkal szembeni védelem témájára összpontosítva az országgyű-
lési biztos, a Gyermekjogi projekt keretén belül öt átfogó vizsgálatot foly-
tatott: 
 a) a speciális gyermekotthonok és gyermekotthoni csoportokkal, illetve 

ezek hiányával,
 b) a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésével,
 c) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyermekjóléti alapellátással, ezen 

belül a védelembevételi eljárások tapasztalataival,
 d) továbbá az iskolai erőszakkal,
 e) valamint az iskolai fegyelmi eljárás megelőző egyeztető eljárással kap-

csolatosan.
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A speciális ellátást igénylő gyermekek jogainak érvényesülésével kapcsolatos 
– hivatalból indított – átfogó vizsgálatra1 azért került sor, mert a korábbi 
egyedi vizsgálatok alapján felmerült annak a gyanúja, hogy a gyermeki 
jogok sérelme a gyermekvédelmi szakellátó rendszer hiányosságaira vezet-
hető vissza.

a) A speciális szükségletűnek nyilvánított gyermekek különböző okok – sú-
lyos magatartási, alkalmazkodási, tanulási zavarok – miatt szorulnak az 
átlagostól eltérő nevelésre, gondozásra. Az országgyűlési biztos vizsgálata 
során a szociális és munkaügyi minisztertől részletes tájékoztatást és adat-
szolgáltatást kért az ilyen gyermekek – kiemelten a gyermekkorú bűnel-
követők – szakellátásáról. Emellett az ombudsman munkatársai helyszíni 
vizsgálatot tartottak a minisztérium által fenntartott és a legsúlyosabb 
problémákkal küszködő gyermekek nevelését, gondozását ellátó speciális 
gyermekotthonokban: Esztergomban, Kalocsán, Rákospalotán és Zala-
egerszegen.

Az SZMM adatai szerint a speciális szükségletű gyermekek létszáma (661) 
és a férőhelyadatok (510) összevetése alapján megállapítható, hogy nem áll 
rendelkezésre elegendő speciális férőhely. Ugyanakkor a rendelkezésre álló 
férőhelyek sincsenek feltöltve: 2007. december 31-én a speciális szükségletű 
gyermekeknek mindössze 60%-a (397 gyermek) élt speciális férőhelyen. A 
szakértői vélemények ismeretének hiányában nem állapítható meg ponto-
san, hogy az integrált elhelyezés a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
javaslata indokolta-e, vagy ezt az adott megyében a speciális férőhely hiá-
nya okozta. A biztos megállapította, hogy a férőhelyek kihasználatlansága a 
gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való alkotmányos joga 
sérelmének közvetlen veszélyét okozza, és felkérte a szociális és munkaügyi 
minisztert, hogy tárja fel az ellentmondás okát.

A minisztérium fenntartásában lévő otthonokban folytatott helyszíni 
vizsgálat során a biztos munkatársai meggyőződtek arról, hogy az ottho-
nokban a tárgyi feltételek megfelelőek, a tágas épületek jóval több gyermek 
elhelyezésére épültek, és erre alkalmasak is lennének. Az esztergomi, a ka-
locsai és a zalaegerszegi otthon vizsgálata ugyanakkor feltárta azt is, hogy 
az otthonokban kialakított férőhelyek száma meghaladja a jogszabályok-
ban maximált férőhelyszámot. Az illetékes szociális és gyámhivatalok Esz-
tergomban és Kalocsán végzett ellenőrzéseik során megállapították, hogy 
az intézményekben két olyan önálló szakmai egységet kellene kialakítani, 
melyek élén önálló gyermekotthon-vezetők állnak, és önálló szakmai prog-

1 OBH 4883/2009. számú vizsgálat.
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rammal rendelkeznek. Továbbá, hogy az Esztergomban elhelyezett gyer-
mekek 15–20%-a enyhe fokban értelmi fogyatékos, de – státus hiányában – 
nem tudnak a jogszabályban előírt számú fejlesztő- vagy gyógypedagógust 
alkalmazni. Mindezek alapján az országgyűlési biztos megállapította, hogy 
a szervezeti hiányosságok visszásságot okoznak a gyermekek kiemelt véde-
lemhez és gondoskodáshoz való alkotmányos jogával, illetve a szakember-
hiány a fogyatékossággal élő gyermekek tekintetében az esélyegyenlőség 
elvével összefüggésben is. A visszásság orvoslása érdekében a biztos ajánlást 
tett a szakminiszternek.

A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a meghatározott problématípu-
sok, például súlyos pszichés, illetve disszociális tünetek, pszichoaktív szerek 
fogyasztása szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek elhelyezé-
séről. Az intézményvezetők elmondása és a minisztérium statisztikai adatai 
azonban arról tanúskodnak, hogy sokszor nem határolhatók el egymástól 
a különböző, speciális gondozásra okot adó tünetek, ezért a gyakorlatban 
nehezen lehet eleget tenni a törvény feltételeinek. A törvényi szabályozás és a 
gyakorlati alkalmazás összhangjának hiánya tekintetében a biztos a jogálla-
miság elvéből eredő jogbiztonság követelményével összefüggő sérelmet álla-
pított meg, annak orvoslása érdekében a törvény módosítását indítványozta.

A szociális és gyámhivataloknak a 14 év alatti elkövetők ügyében évente 
jelentést kell készíteniük a gyermek-, illetve fi atalkorú elkövetők helyzeté-
ről, valamint a bűnmegelőzési tevékenységről, ehhez különböző szervektől 
tájékoztatást kérnek. A szervek között a javítóintézetek, illetve a speciális 
gyermekotthonok egyáltalán nem szerepelnek, noha egészben vagy rész-
ben bűnelkövető gyermekekkel foglalkoznak. A gyermek- és fi atalkori bű-
nözés megelőzése, illetve csökkentése érdekében az ombudsman szüksé-
gesnek tartja a gyermekvédelmi gondoskodással érintett – és azon belül a 
speciális ellátásba bekerült – gyermek- és fi atalkorú elkövetőkre vonatkozó 
adatgyűjtést, valamint a gyermekvédelmi rendszer gyermek- és fi atalkorú 
elkövetőkkel foglalkozó szereplőinek bevonását a szociális és gyámhivata-
lok jelentéseinek elkészítésébe. 

A vizsgálat megállapította, hogy minden intézményben komoly gond 
a súlyos pszichés problémák, illetve a drogelvonási tünetek kezelése. A 
gyermekek jelentős részénél szükség lenne speciális pszichoterápiára. A 
gyermekpszichiátriák – kapacitás hiányában – nem fogadják a nehezen ke-
zelhető gyermekeket. Kivételesen felnőtt-pszichiátrián vagy gyermekosz-
tályon látják el őket, de előfordul, hogy az intézetnek kell megoldania a 
kórházi kezelésre szoruló növendék ellátását. Ezzel a helyzettel az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárását követő vizsgálat foglalkozott 
részletesen.
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b) A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésével kapcsolatos jelentés még 
nem készült el, a biztos kérdéseire adott válaszok feldolgozása még folya-
matban van.

c) A 2006-ban indított, a gyermekjóléti alapellátások biztosításával össze-
függő átfogó vizsgálatok során az ombudsman 2009-ben Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében folytatta. Tekintettel arra, hogy a Gyermekjogi projekt 
éves munkájának súlyponti kérdésköre a gyermekek erőszakkal szembeni 
védelme volt – ideértve az erőszakos cselekmények elkövetésének megelő-
zését is –, a vizsgálat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szabálysértés, il-
letve bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett gyermekek gondozá-
sával folytatódott. Az átfogó vizsgálat tematikájának megfelelően a biztos 
adatokat kért a megyében működő szolgálatokról, a gyermekek átmeneti 
gondozásának lehetőségéről, továbbá a szolgáltatók bűnmegelőzéssel kap-
csolatos prevenciós munkájáról.

A vizsgálat megállapította, hogy a szolgáltatók többségénél nincsenek 
külön bűnmegelőzéssel kapcsolatos prevenciós programok. A kisebb szol-
gáltatók azonban igyekeznek bekapcsolódni a rendőrség iskolákban tartott 
drogprevenciós, illetve bűnmegelőzési programjaiba, részt vesznek az e 
tárgyban tartott továbbképzéseken.

Jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a családgondozók a nevelési 
terveket elkészítik, azonban a leírtak alapján többnyire nem állapítható 
meg, hogy a segítségnyújtás mit is jelent. Az ombudsman álláspontja sze-
rint a védelembe vétel célja pusztán a szülő és a gyermek számára meghatá-
rozott kötelezettségek és magatartási szabályok betartására való kötelezés-
sel, annak kétheti, havi vagy még ritkábban való teljesítésének rákérdezés-
sel való ellenőrzésével, a szociális munka eszköztárából kizárólag a segítő 
beszélgetés alkalmazásával nem érhető el. A gondozási tervek készítésébe 
a családgondozók akkor sem vontak be a pedagóguson, esetleg a pszicho-
lóguson kívül más szakembereket, ha a gyermek súlyos és/vagy többszöri 
bűncselekményt követett el. A gyermekek a szakemberek javaslat ellenére 
sem kaptak pszichológiai segítséget, mert arra az egyes – főleg a kisebb 
– szolgáltatóknál szakember hiányában nincs is lehetőség. A biztos rámu-
tatatott arra is, hogy a bűnmegelőzés területén, továbbá a szabálysértést és 
bűncselekményt elkövető gyermekek tekintetében szükséges a gyermekjó-
léti szolgálatok és a rendőrség fokozottabb együttműködése. 

Az ombudsman emellett megállapította azt is, hogy a vizsgált megye 
településeinek többségében – csak úgy, mint a korábbi átfogó vizsgálat 
színterén, Pest megyében – nem biztosított az átmeneti gondozás. A gyer-
mekvédelmi jelzőrendszer működése ugyan javult, de kívánatos lenne a 
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működés hatékonyságának további fokozása, az együttműködők körének 
bővítése, továbbá a veszélyeztetettséget észlelő és a jelzőrendszer szervezé-
sével és működésével kapcsolatban vannak még hiányosságok. 

A feltárt hiányosságok alapján az országgyűlési biztos megállapította, 
hogy azok visszásságot okoznak a gyermeket az állam és a társadalom 
részéről megillető védelemhez és gondoskodáshoz való joggal összefüg-
gésben. A sérelem orvoslása érdekében a biztos felkérte a szociális és 
munkaügyi minisztert a szolgáltatók módszertani munkájának segíté-
sére, az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a szociális tárcával 
együttműködve vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a rendőrség, a 
párfogó felügyelői szolgálat és a gyermekjóléti szolgálatok együttműkö-
dése hogyan tehető eredményesebbé. Végezetül arra kérte a szolgáltatók 
szakmai ellenőrzését folytató hatóság vezetőjét, hogy a védelembe vétellel 
érintett gyermekek gondozási folyamatának ellenőrzését kísérje fokozot-
tabb fi gyelemmel.

d) Az iskolai erőszak megelőzésével kapcsolatos átfogó ombudsmani vizsgá-
lat során a biztos arra kereste a választ, hogy az állami és társadalmi szer-
vezetek milyen intézkedéseket tettek az iskolai erőszak megelőzése és keze-
lése érdekében, és ezek miképp teljesülnek a közoktatási intézményekben. 
(A vizsgálat az oktatási biztossal kötött megállapodás keretében kapcsoló-
dott az oktatási biztos által megrendelt Iskolai veszélyek című kutatáshoz.)

A biztos a vizsgálat átfogó jellegéből következően közel nyolcvan intéz-
ményt, szervet keresett meg. Köztük az oktatási és kulturális minisztert, a 
fővárosi és megyei önkormányzatokat, a megyei jogú városokat, az egyhá-
zakat, mint intézményfenntartókat, az Oktatási Hivatalt, az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézetet, a megyei pedagógiai intézeteket, valamint a Magyar 
Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottságot. Tőlük az iskolai erőszak meg-
előzésével, kezelésével kapcsolatos pedagógiai, szakmai szolgáltatásokról, 
a pedagógus alap- és a továbbképzési lehetőségekről tájékozódott. Az eu-
rópai gyermekjogi ombudsmanoktól pedig az iskolai erőszak jelenségével 
kapcsolatos panaszokról, megelőző programokról és azok gyakorlati mű-
ködéséről kért tájékoztatást.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az állami intézkedések nyo-
mán kialakult jogszabályi környezet, az alapfokú és továbbképzési prog-
ramok, a pedagógiai tervezés erősítését támogató pályázatok, az erőszak 
problémakörét feltáró kutatások kiegészülve az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet által kínált lehetőségekkel segíthetik az iskolai erőszakos cselek-
mények megelőzését. A vizsgálat tapasztalatai szerint az oktatási-nevelési 
intézmények az iskolai alapdokumentumok (pedagógiai programok, tan-
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tervek, házirendek) megújításánál fi gyelemmel vannak a prevenciót segítő 
feladatok meghatározására, amelyet a biztos kiemelten fontosnak tart a jö-
vőre nézve is. Megfi gyelhető a pedagógustársadalom pozitív, az erőszak-
mentesség mellett határozottan kiálló attitűdje is.

Mindemellett a vizsgálat feltárta, hogy a megyei szinten működtetett pe-
dagógiai szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve maguk a kínált 
programok is országos szinten eltérő képet mutatnak. A biztos kezdemé-
nyezte, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, mivel a rendelkezésre álló 
információ szerint nem működtet pedagógiai szolgáltatást, teremtse meg 
ennek feltételeit és alakítsa ki a szükséges intézményrendszert.

A biztos fontosnak tartotta azonban felhívni a fi gyelmet arra, hogy az 
oktatási és kulturális miniszter által felállított „Az Iskola Biztonságáért” Bi-
zottság ajánlásai az oktatási intézmények szintjén azért nem valósulhatnak 
meg maradéktalanul, mert a pedagógiai módszerek megújulásához szük-
séges lehetőségeket – megfelelő források hiányában – a fenntartók, illetve 
a fenntartásukba tartozó oktatási intézmények nem tudják kihasználni. Az 
intézmény fenntartásban jelentkező forráshiány késleltetheti, sőt bizonyos 
esetekben akadályozhatja az iskolai erőszak megelőzésére és kezelésére ed-
dig tett állami intézkedések megvalósulását. A vizsgálat továbbá feltárta az 
iskolapszichológusi hálózat működésének egyes problémáit is.

Az ombudsman felhívta az oktatási miniszter fi gyelmét, hogy a rendel-
kezésére álló fi nanszírozási eszközökkel segítse elő az iskolapszichológusi 
rendszer hatékony működtetése megteremtésének körülményeit, a peda-
gógusok továbbképzésének minél szélesebb körben történő igénybevételét, 
és a pedagógusi alapképzés olyan tartalmú kiegészítését, amely a jövőben 
a jelenleginél jobban segítheti az iskolai erőszak megelőzését, és a konfl ik-
tusok eredményes kezelését.

e) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet módosítá-
sa hozta létre az új jogintézményt, a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 
eljárást. Ennek lényege, hogy egyfajta közvetítést tesz lehetővé: az oktatási 
intézményekben a fegyelmi eljárást „válthatja ki”, a fegyelmi jogsértéshez 
vezető események feldolgozása, értékelése és megállapodás létrehozása a 
felek közt a bekövetkezett sérelem orvoslása érdekében. Mivel az egyezte-
tő eljárás rendeleti szabályozásával kapcsolatosan több garanciális jellegű 
hiányosság merült fel, az ombudsman hivatalból vizsgálatot indított, és tá-
jékoztatást kért az oktatási és kulturális minisztertől.

A miniszter válaszában kifejtette, hogy az egyeztető eljárásra vonatkozó 
rövid rendeleti szabályozást nem tartja alapjogilag aggályosnak, szerinte az 
a legfontosabb garanciákat tartalmazza, alkalmazása önkéntes, az oktatási 
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intézmények a saját belátásuk szerint alakíthatják szabályait, ezért felülvizs-
gálatát – annak ellenére, hogy időközben már több szakmai szervezet is 
kérte az egyeztető és fegyelmi eljárás szabályozásának pontosítását, kiegé-
szítését – nem tartja indokoltnak.

A biztos jelentésben rámutatott arra, hogy az egyeztető eljárásra vo-
natkozó szabályok az abban részt vevő tanulók alapvető jogait érintik, így 
visszásságot okoz, hogy az új jogintézmény létrehozásakor nem került sor 
a közoktatási törvény megfelelő módosítására, az alapjogok korlátozására 
ugyanis csak törvényi felhatalmazás keretében van alkotmányos lehetőség. 
Az ombudsman megjegyezte, hogy ugyan egy kielégítő, teljes körű garan-
ciarendszer működése mellett is sérülhetnek alapjogok, ám ha a szabályo-
zás eleve hiányos, homályos, könnyen kijátszható, akkor mintegy „kiköve-
zett út” vezet a gyermekek alapjogainak sérelméhez.

A biztos megállapítását arra alapozta, hogy a rendelet szűkszavú, mind-
össze néhány bekezdésre szorítkozik. A részletesebb szabályok megalkotá-
sát – az intézményi autonómiára és az alkalmazás önkéntes jellegére hi-
vatkozva – a jogalkotó az oktatási intézményekre bízta. Az eljárás érzékeny 
helyzetet érint: alanyai gyermekek, akik az iskolával szemben függő hely-
zetben vannak. A szabályozás során egyszerre kell tehát jogi és pedagógiai 
szempontokat fi gyelembe venni, amelyek teljes körű mérlegelését – meg-
felelő iránymutatás nélkül – nem lehet áthárítani az iskolákra. Az egyez-
tető eljárás bevezetését az oktatási intézmény nem mérlegelheti, a diákön-
kormányzat vagy a szülői szervezet kezdeményezésre a szabályokat köteles 
megalkotni, az eljárást pedig „működtetni”. A fegyelmi eljárásra vonatko-
zó részletes jogszabályi előírásokkal szemben az egyeztető eljárás esetében 
olyan alapvető, garanciális elemek hiányoznak, mint például, hogy kinek 
a feladata a közvetítés, a koordinálás, a közvetítőnek milyen szakismerettel 
kell rendelkeznie, kik vehetnek részt az eljárásban, mit kell tartalmaznia 
az írásbeli megállapodásnak. A szabályozási hiányosságok azzal a hatás-
sal járhatnak, hogy kiüresítik a fegyelmi eljárás intézményét és meglévő 
garanciáit: a kevésbé formális, kötetlen egyeztetés lefolytatása az iskolák 
számára kényelmesebb lehet.

Minderre tekintettel az országgyűlési biztos megállapította: az, hogy az 
oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben nem határozták meg 
az egyébként üdvözlendő és hasznos egyeztető eljárásra vonatkozó mini-
mumszabályokat, visszásságot okoz a gyermekek védelemhez való jogával 
és a tanulók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggésben.

A feltárt visszásságok orvoslása érdekében az állampolgári jogok biztosa 
felkérte a minisztert a rendelet kiegészítésére és módosítására, továbbá, 
hogy készítse el az egyeztető eljárásra vonatkozó törvényi felhatalmazás, 
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szabályozás tervezetét. Az ombudsman szerint a rendelet kiegészítése azért 
is fontos, mert a szükséges alapjogi garanciák beépítésével ez az újonnan 
bevezetett közvetítő eljárás jól alkalmazható eszköz lehet az iskolai erőszak 
megelőzésében.

A projekthez kapcsolódó események
Az országgyűlési biztos amellett, hogy elsődleges feladatának tekinti, hogy 
vizsgálatai során feltárja a gyermekek jogaival, illetve jogfosztottságával 
kapcsolatos problémákat, valamint azok orvoslása érdekében ajánlásokat 
fogalmazzon meg, és sürgesse a megoldások kidolgozását, a gyermeki jo-
gok hatékony és széles körű érvényesítése érdekében nélkülözhetetlennek 
tartja, a projekt célcsoportjaival való közvetlen kapcsolatteremtést is. En-
nek érdekében az ombudsmani a vizsgálatok során tapasztaltakat, illet-
ve az azokhoz kapcsolódó megállapításait, javaslatait, kezdeményezéseit 
szakmai találkozók, műhelyviták, konferenciák keretében vitatja meg a 
gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel, illetve együttműködést kezde-
ményez a gyermekekkel, a gyermeki jogok érvényesülésével és védelmével 
foglalkozó civil és állami szakmai szervezetek, szakemberek között. Ezen 
túlmenően saját erőforrásaihoz mérten maga is szerepet vállal a gyermeki 
jogok, illetve a jogérvényesítési lehetőségek, azokon belül az ombudsmani 
jogvédelem megismertetésében.

Ennek jegyében az országgyűlési biztos, illetve a Gyermekjogi projekt 
munkatársai az elmúlt évben részt vettek és felszólaltak több szakmai, vala-
mint közvetlenül a családoknak, gyerekeknek szóló rendezvényen is.

Szakmai konferenciák, műhelybeszélgetések:
Január 19–21. között a Gyermekjogi projekt munkatársai egy információs 
stand felállításával és egy kilencven perces szekcióbeszélgetés megtartásá-
val vettek részt a Minden Gyerek Konferenciáján, ahol dr. Győrffy Zsuzsan-
na, dr. Kovács Orsolya, dr. Rajzinger Ágnes és dr. Retkes Zita bemutatták 
az országgyűlési biztos eljárási lehetőségeit és annak korlátait, beszámoltak 
a projektmunka eddigi eredményeiről, különösen a gyermekjóléti alapel-
látás hiányosságait feltáró hivatalból indított vizsgálatokról, és felhívták a 
jelenlévők fi gyelmét az alapjogi nevelés jelentőségére.

Február 19–20-án a projekt-team a Civitas Pedagógiai Intézet meghívásá-
ra az Erőszakmentes, biztonságos iskola elnevezésű szakmai napokon vett 
részt a budapesti Millenáris Parkban, ahol dr. Szabó-Tasi Katalin előadá-
sában, néhány gyakorlati példán keresztül azt mutatta be, miként segítheti 
az ombudsman a pedagógusokat abban, hogy munkájuk során a megfelelő 
jogi ismeretek birtokában és a gyermeki jogok érvényesülését szem előtt 
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tartva tudjanak reagálni az iskolai problémákra, különös fi gyelemmel az 
erőszakos cselekményekre.

Március 12-én került sor az „Összefogás az erőszakmentes világért” kez-
deményezés műhelybeszélgetésére az Országgyűlési Biztos Hivatalában. A 
kezdeményezésről a Gyermekjogi projektfüzet 5.1. fejezetében dr. Kovács 
Orsolya és dr. Szabó-Tasi Katalin összefoglalója olvasható.

Április 8-án a Budaörsi Pedagógiai Napokon a Budaörs Városi Önkor-
mányzat és Közoktatási Iroda meghívására a projekt-team egy szekcióülés 
keretén belül adott tájékoztatást az ombudsman általános vizsgálati lehe-
tőségéről és gyermekjogi munkájáról. Dr. Kovács Orsolya projektvezető 
eladásában felhívta a részt vevő pedagógusok fi gyelmét a gyermekek em-
beri jogi nevelésének időszerű kérdéseire és jelentőségére. A bemutatkozó 
előadást kötetlen beszélgetés követte, melyen a jogvédők és a pedagógusok 
különböző, az iskolákban gyakran felmerülő problémás helyzetekre vonat-
kozóan igyekeztek megtalálni azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek 
mind pedagógiai, mind alapjogi szempontból megfelelőek lehetnek.

Április 24-én a projekt-team két-két tagja két különböző helyszínen 
megrendezett konferencián vett részt. Dr. Rajzinger Ágnes és dr. Zeller 
Judit Kecskeméten, a Gyermekpszichiáterek Országos Konferenciáján, dr. 
Kovács Orsolya és dr. Szabó-Tasi Katalin pedig Zebegényben az Ifjúsági 
Közéletért Alapítvány éves konferenciáján ismertette a résztvevőkkel az or-
szággyűlési biztos gyermekjogi tevékenységét és annak súlyponti kérdéseit, 
vizsgálatait.

Augusztus 17–19. között a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és az 
Amnesty International szervezésében megrendezett emberi jogi képzés 
keretében a biztos munkatársai kilenc civil szervezet munkájával ismer-
kedtek meg. Az Amnesty International, a Haver Informális Zsidó Oktatási 
Közhasznú Alapítvány, a Menedék Egyesület, a NANE – Nők a nőkért az 
erőszak ellen Egyesület, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, a 
melegek jogvédelmével foglalkozó Szimpozion Egyesület és Labrisz Lesz-
bikus Egyesület, a hajléktalanellátással foglalkozó Utcai Szociális Segítők 
Egyesülete, valamint a ZöFi – Zöld Fiatalok Egyesület közösen egy olyan 
középiskolai emberi jogi nevelési programot dolgoztak ki, amely során a di-
ákok a szervezetek által tartott egyenként kilencven perces órák keretében 
ismerkednek meg a szervezek munkájával, és annak emberi jogokat érin-
tő kérdéseivel. A képzésen dr. Kovács Orsolya bemutatta az ombudsman 
munkáját, különös fi gyelemmel a gyermekjogvédő tevékenységre. Erre az 
alkalomra a munkatársak két olyan gyakorlati, játékos feladatot dolgoztak 
ki, amelyekkel akár a gyermekek, fi atalok számára is jól érthető módon 
szemléltethetők az ombudsman eljárási lehetőségei és annak korlátai.



P r o j e k t e k  35

Szeptember 3-án az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központ-
jában, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával, a Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat szervezésében és a Család Gyermek Ifjúság Egye-
sület közreműködésével került sor Kiskompasz – kézikönyv a gyermekek em-
beri jogi neveléséhez című könyv bemutatására. A kézikönyv az Európa Ta-
nács által kidolgozott Compasito magyar változata, melyhez előszót dr. Szabó 
Máté írt, és melynek elkészítésében – különösen a hazai törvényi hivatkozá-
sok összefoglalásával – az országgyűlési biztos gyermeki jogok védelmével 
foglalkozó munkatársai is közreműködtek. A könyvbemutató konferencián 
az országgyűlési biztos „Emberi jogok felnőttnek/gyereknek; egy a forrás – 
egy a mérce?” címmel tartott előadást, illetve a Gyermekjogi projekt tagjai a 
konferenciát követően részt vettek az első hazai 30 órás képzésen is.

Szeptember 22–25. között Párizsban tartotta az Gyermekjogi Ombudsmanok 
Európai Hálózata (ENOC) éves konferenciáját és közgyűlését, amelyen az 
országgyűlési biztost – aki gyermekjogi ombudsmanként 2008-ban felvé-
telt nyert az ENOC és a Eurochild társult tagjai közé – Lux Ágnes képvi-
selte. Lux Ágnes előadásában ismertette a magyar ombudsman munkáját, 
kiemelve a gyermeki jogok védelmének területén végzett tevékenységét. Az 
ülésen sor került az ENOC következő prioritásainak megvitatása is. A vitá-
ban a magyar fél konstruktív tagként szerepelt.

Szeptember 30. és október 2. között a Kecskeméten megrendezett Orszá-
gos Gyermekvédelmi Konferencián dr. Szabó Máté gyermekjogi előadása 
mellett dr. Kovács Orsolya és dr. Győrffy Zsuzsanna ismertették a projekt-
munkát, valamint az ombudsman gyermekvédelmet érintő vizsgálatainak 
eredményeit.

Október 20-án dr. Győrffy Zsuzsanna a Fővárosi Területi Gyermekvédel-
mi Szakszolgálat által a gyermekotthonok szakembereinek szervezett ke-
rekasztal-beszélgetésen számolt be az országgyűlési biztos gyermekottho-
nokat érintő vizsgálatainak tapasztalatairól és eredményeiről.

Október 26–27-én került sor Gyermekjogi projekt éves konferenciájára, 
„Joggal az erőszakkal szemben” címmel. A kétnapos rendezvényen – mely-
nek mindkét napján közel kétszáz gyermekvédelmi szakember, pedagógus, 
gyámügyi ügyintéző, civil jogvédő vett részt – az országgyűlési biztos mun-
katársai beszámoltak az idei év vizsgálatainak irányairól és tapasztalatai-
ról. A konferenciáról dr. Retkes Zita készített összefoglalót, amely a Gyer-
mekjogi projektfüzet 5.3. fejezetében olvasható.

Október 29-én dr. Győrffy Zsuzsanna a Volt Állami Gondozottak Országos 
Egyesületének meghívására Nyíregyházán ismertette a biztos gyermekjogi 
tevékenységét, illetve a gyermekvédelmi gondoskodást érintő vizsgálatait.

November 9-én az OBH vendégül látta Joseph Varughese-t a HFC „Hope 
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for Children” ciprusi nemzetközi szervezet igazgatóját, akinek a Hivatal 
részéről dr. Bassola Eszter és Lux Ágnes tartott előadást az ombudsman 
intézmény működéséről és kiemelten a Gyermekjogi projektről.

November 10-én dr. Szabó Máté az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium gyermekjogi konferenciáján tartott eladást Emberi jogok – gyermek 
jogok 20 évvel az ENSZ gyermekjogi egyezménye után címmel.

November 19-én és 20-án az ombudsman munkatársai részt vettek a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium által a Gyermekjogi egyezmény 20. év-
fordulója tiszteletére rendezett konferenciákon és könyvbemutatón. A no-
vember 19-i rendezvényen dr. Szabó Máté a gyermeki jogok kultúrájáról 
tartott előadást.

November 20-án az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai szak-
emberek részvételével szervezett kerekasztal-beszélgetésen dr. Retkes Zita 
ismertette az ombudsman iskolai erőszakkal kapcsolatos vizsgálatainak ta-
pasztalatait.

Közvetlen kommunikáció gyermekekkel, fi atalokkal
Május 6–7. között az országgyűlési biztos munkatársai a 2008-as Gyermek-
szigeti részvétel sikerére alapozva az idei évben is megjelentek a rendezvény 
első hétvégéjén. A fi gyelemfelkeltő, ugyanakkor szórakoztató programok-
kal sikerült ráirányítaniuk a gyermekek és szüleik fi gyelmét a gyermeki 
és általában az emberi jogok jelentőségére, azok tiszteletben tartásának 
fontosságára. A gyermekek számára érdekes, izgalmas játékokkal, felada-
tokkal, kvízkérdésekkel, a szülők számára informatív tájékoztatással várták 
az ombudsmani sátorba látogatókat.

Szeptember 10-én az Országgyűlési Biztos Hivatalában kerül sor a Ma-
gyar Posta által az ENSz gyermekjogi egyezménye aláírásának huszadik 
évfordulója alkalmából kiadott, az ombudsman gyermekjogi honlapját 
népszerűsítő képeslap bemutatása.

Október 14-én a Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület szervezésében 
tizenöt fi atal látogatott el az Országgyűlési Biztos Hivatalába, és ismerke-
dett meg, játékos formában az ombudsman munkájával.

November 6–8. között az országgyűlési biztos, mint gyermekjogi külön 
biztos meghívást kapott a Papp László Sportarénában megrendezésre ke-
rülő Gyerekvilág Kiállításra, hogy a gyermekekkel és szüleikkel közvetle-
nül ismertethesse meg a gyermekek jogainak érvényesülésével kapcsolatos 
tevékenységét és az ombudsmani jogvédelem lehetőségeit. A kiállításon fel-
állított standon a kicsik a Gyermekszigetről ismert játékokon keresztül is-
merkedhettek az alapvető jogokkal és a gyermekek jogaival, a szülők pedig 
tájékoztatást kaphattak a gyermekeik jogvédelmét érintő kérdésekben.
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November 18-án tíz dunaújvárosi iskolás és szüleik tettek látogatást az 
Országgyűlési Biztos Hivatalában. A gyerekek 2009 júliusában részt vettek 
a „Tegyük jobbá a világot” 8. Nemzetközi Gyermekfesztiválon, és azzal a 
céllal érkeztek a gyermekjogokat védő ombudsmanhoz, hogy átadják neki 
a táborban aláírt Nemzetközi gyermekligáról szóló dokumentumot, mely-
ben kifejezték, hogy a gyermekek is aktív szerepet kívánnak vállalni a gyer-
mekjogok érvényesítésének előmozdításában.

November 21-én a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a Gyer-
mekjogok Világnapja alkalmából gyermekszervezetek képviselői számára 
szervezett szakmai napon az országgyűlési biztos Gyermekjogi projektjét 
dr. Tóth Krisztina képviselte, hogy meghallgassa a gyermekek és fi atalok 
szekcióüléseken összefoglalt javaslatait. A zömében gyermekek és fi atalok 
részvételével lezajlott tanácskozás célja az volt, hogy a legérintettebbek ja-
vaslatai, ötletei beépüljenek a kistérségi, megyei, regionális és országos, va-
lamint a gyermeki jogok biztosításáért felelős kormányzati programokba.

Együttműködési fórumok
Az országgyűlési biztos tanácskozási joggal vesz részt a „Legyen jobb a gye-
rekeknek” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának munkájában, továbbá 
eseti meghívottként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium két gyermek- 
és ifjúsági ügyekért felelős szakállamtitkársága között létrejött egyeztető 
fórumon.

Amint az a Szakmai konferenciák, műhelybeszélgetések alfejezetben sze-
repel, az országgyűlési biztos a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattal közö-
sen „Összefogás az erőszakmentes világért” címmel együttműködést kez-
deményezett a gyermekek és fi atalok emberi jogi nevelésének széles körű 
terjesztése, megerősítése érdekében. Az együttműködésben a szociális és 
oktatási tárca mellett meghívást kaptak a gyermekek, fi atalok jogvédelmé-
vel foglalkozó civil és állami szervezetek, többek között a Család, Gyermek, 
Ifjúság Egyesület, a Beteg-, Ellátott és Gyermekjogi Közalapítvány, az UNICEF 
Magyar Bizottság, a Jogtudatosítás Alapítvány.

Párbeszéd kezdődött Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat, illetve az Oktatás-
kutató és Fejlesztő Intézet és az országgyűlési biztos Gyermekjogi projektje 
között a gyermekjogi szempontoknak az oktatási területre is kiterjedő, szé-
lesebb körű érvényesítése érdekében.

Az ombudsman és az oktatási biztos közötti megállapodás keretében, az 
országgyűlési biztos iskolai erőszakkal összefüggő vizsgálatával kapcsoló-
dott az oktatási biztos Iskolai veszélyek című kutatáshoz, ezzel mélyítve a két 
hivatal között létrejött együttműködést.
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A projektmunka értékelése
Az ENSZ Gyermekjogi egyezményének 19. cikke alapján a részes államok 
megtesznek minden arra alkalmas törvényhozási, közigazgatási, szociális 
és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermekeket a fi zikai és lelki 
erőszak, durvaság, bántalmazás, elhanyagoló vagy rossz bánásmód, ki-
zsákmányolás, szexuális bántalmazás bármilyen formájától. A védelmi in-
tézkedéseknek szükségszerűen olyan hatékony eljárásokat kell magukba 
foglalniuk, melyek a rossz bánásmód különböző eseteiben hozzájárulnak a 
cselekmény felismeréséhez, jelzéséhez, a jelzés illetékes helyre juttatásához, 
kivizsgálásához, kezeléséhez és az esetek utánkövetéséhez. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 6. § (5) bekezdése pe-
dig rögzíti a gyermek jogát a bántalmazással és elhanyagolással szembeni, 
valamint – külön kiemelve – a testi fenyítéssel szembeni védelemhez. Ha-
sonló tartalmú rendelkezést foglal magában a közoktatási törvény 10. § (2) 
bekezdése is.

A Gyermekjogi projekt 2009. évi tevékenységének elsődleges célja tehát 
annak vizsgálata volt, hogy a gyermekek erőszaktól való védelmére vonat-
kozó jogi szabályozás miként érvényesül a gyakorlati alkalmazás során, to-
vábbá az, hogy az ombudsman a rendelkezésére álló eszközökkel felhívja a 
gyermekekkel foglalkozó szakemberek fi gyelmét az említett jogi szabályo-
zás időszerű kérdéseire, ezzel maga is elősegítse annak érvényesülését.

A gyermek a szocializáció során válik a társadalom tagjává úgy, hogy 
közben elsajátítja a társadalmi együttélés szabályait, megtanulja a lehetsé-
ges és elvárt viselkedésmódokat, kialakítja az alkalmazásukhoz szükséges 
készségeket (kompetenciákat). A folyamat során az agressziót, erőszakossá-
got befolyásoló tényezők között kiemelkedő szerephez jut a felnőttek – eső-
sorban a gyermekkel szoros érzelmi kapcsolatban lévő személyek: szülők, 
családtagok, pedagógusok – által nyújtott magatartásminta. A gyermek a 
szociális kompetenciákat ugyanis nem frontális módon tanulja meg, ha-
nem a társas interakciók során, ún. szociális tanulással sajátítja el. Figyel, 
másol, utánoz. Megfi gyeli a körülötte egymással interakcióba lépő felnőt-
teket, esősorban tehát azokat, akik a legközelebb állnak hozzá: a szüle-
it, később a tanárait. Nagyon fontos ezért, hogy milyen példát mutatunk. 
Ha a gyermek azt látja, hogy a felnőttek durvák egymással, megalázzák 
egymást, erőszakkal szereznek érvényt az akaratuknak, akkor ő is ezt az 
utat fogja követni. A lökdösődő, szitkozódó, bántalmazó, egymás alapvető 
jogait lépten-nyomon megsértő felnőttek ugyanilyen gyerekeket nevelnek. 
Azoktól a felnőttektől, akik szerint a testi fenyítés a gyermeknevelés eszkö-
ze, a gyermek elsősorban azt tanulja meg, hogy az erőszak elfogadható esz-
köz az egyéni akarat érvényesítésére. A testi fenyítés elleni küzdelem tehát 
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nem pusztán azért fontos ügyünk, mert a gyermek bántalmazása súlyosan 
jogsértő, hanem azért is, mert lényeges befolyással bír arra, hogy gyerme-
keink az erőszakot eszközként tekintik-e vagy sem céljaik elérésére.

Az alapvető jogok tiszteletén alapuló szemléletmód elsajátítása nem csak 
azért fontos gyermekeink számára, mert ezek a normák kijelölik az állam 
cselekvési lehetőségeit és kötelességeit az egyénnel szemben, de azért is, 
mert ha az egyének társas érintkezése során is meghatározó szerephez jut 
tiszteletük, és az interakciókat a másik ember életének, méltóságának, tu-
lajdonának, véleményének, egyéb emberi jogának tisztelete hatja át, akkor 
az erőszak – irányuljon az akár személy vagy dolog ellen – értelmezhetetlen 
fogalommá válik. Fontos tehát, hogy amennyiben erőszakmentes világban 
szeretnénk élni, az emberi jogok tiszteletére neveljük a gyermekeket min-
denekelőtt azzal, hogy alapvető gyermeki jogaikat minden körülmények 
között tiszteletben tartjuk, azoknak mindenkor érvényt szerzünk. Ez közös 
ügyünk és érdekünk.

Az emberi jogi szemléletmód elterjesztésének és megerősítésének érde-
kében az országgyűlési biztos az év folyamán több állami és civil szerve-
zet összefogását sürgette, hogy minden gyermek számára megismerhetővé 
váljon az emberi jogok által nyújtott normarendszer; Magyarországon ne 
nőjön fel egyetlen gyermek sem az emberi jogok, valamint a gyermekek 
jogainak ismerete nélkül. Amennyiben a gyermekek és fi atalok megis-
merkednek ezekkel a jogokkal, érvényesítési lehetőségeikkel és esetleges 
korlátaikkal, és szocializációjukat áthatja az alapvető jogok tiszteletén ala-
puló attitűd kialakításának szándéka, abban az esetben a felnövekvő nem-
zedékek által alkotott jövőbeli társadalomban kevesebb lesz az erőszak, 
más emberek emberi méltóságának és más alapvető jogainak megsértése. 
A projektmunka tapasztalata szerint ezt az üzenetet sikerült számos, gyer-
mekkel foglalkozó szakemberhez eljuttatni, és az ombudsman lehetőségei-
nek megfelelően a családok körében is terjeszteni.

2.1.2.
„Méltóképpen másképp”

PROJEKT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK ALAPJOGAINAK VÉDELMÉBEN

A 2007 őszén indult ombudsmani ciklusban elkezdett, átfogó elemzést, 
tervszerű munkát jelentő projektsorozat ezúttal a fogyatékossággal élők 
hazai helyzetét, a társadalmi, jogi környezet alkalmasságát vizsgáló éves 
programban tartott tükröt a szakma, a nyilvánosság és a politikai döntés-
hozók elé. 
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Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelt projektet indított 
tehát 2009-ben a fogyatékossággal élők emberi méltóságának, alkotmá-
nyos jogainak érvényesülése érdekében. Noha ismert a fogyatékossággal 
élő személyek egészségügyi, szociális ellátásának nehézkessége, foglal-
koztatásuk gazdaságpolitikai ellentmondásossága, képzésük strukturális 
problematikája, a valóságos társadalmi szemléletváltás híján nem várható 
esélyegyenlőséget garantáló megoldás. Az országgyűlési biztos kiemelt fel-
adata az emberi jogi szempontú dilemmák világos megfogalmazása és köz-
vetítése, segítségével pedig előrelépést jelenthet az együttműködés a civil 
szervezetek és a kormány között. 

A biztos szándéka szerint ezzel a módszerrel különösen a fogyatékossággal 
élő százezrek számára hasznos eszközöket vonhatta be vizsgálataiba, és nem 
csak konkrét, hanem hosszú távú folyamatokat, tendenciákat is hangsúlyozó, 
alapjogi szempontú megoldásokat modellezhetett. Intenzív együttműködést 
kezdeményezett számos szakmai és civil szervezettel, szakmai konzultációkat, 
konferenciákat rendezett, az érintett területek jogi és társadalmi kutatása-
inak eredményeit dolgozta fel. Ezen túlmenően egy-egy területen, például 
az autizmussal élők fejlesztőpedagógiai lehetőségei, illetve az egészségügyi 
ellátás nehézkessége tárgyában saját kutatási programot állított össze. 

Az világossá vált az éves program során, hogy a társadalmi együttélés 
kihívásai a jog eszközeivel nem megoldhatók. Az is láthatóvá vált, hogy a 
fogyatékossággal élők számára a társadalmi életben, de a hétköznapokban 
is részt venni, olykor elképesztően nagy feladat. 

A projekt elindításának valódi oka tehát az a paradigmaváltás, ami elin-
dult a világban, az a megfeszített munka, ami követhető a fogyatékosság-
ügyben, az a nemzetközi konszenzus, amely az ENSZ Egyezmény megszü-
letése érdekében egy új, globális fi lozófi át fogadtat el az ép társadalommal, 
s mindez vajon „láthatóvá vált-e” Magyarországon.

Becslések szerint a világ népességének mintegy tíz százaléka – 650 mil-
lió ember – él valamilyen fogyatékossággal. Mindezek alapján az ENSZ 
„a világ legnagyobb kisebbségének” nyilvánította a fogyatékossággal élő 
személyek csoportját.

A legmarkánsabb, stratégiai indikátora minden fogyatékosságügyi prog-
ramnak, hogy senki ne szenvedjen semmiféle hátrányt pusztán azért, mert 
valamely testi, kommunikációs, szellemi vagy értelmi fogyatékosságban 
szenved! 

De mit tehet az ombudsman a fogyatékossággal élő ember megfelelő, ha 
úgy tetszik egyenlő társadalmi szerepvállalásért? Mi újat mondhat az al-
kotmányjogász, ami valóban lebonthatja a falakat, és egyáltalán, hol lehet 
a szemléletváltás cezúrája? 
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Társadalmi és szakmai párbeszédre van tehát szükség, amelyben a kon-
szenzus az alapjogok, az emberi méltóság védelme elsődlegességén alakul 
ki, az állampolgári jogok biztosa pedig, ha úgy tetszik koordinálja ezt a 
párbeszédet. 

„A biztos nem titkolt célja tehát, a hátrányos megkülönböztetés zsigeri 
gesztusainak tükröt állítva a társadalmi befogadás és elfogadás attitűdjét 
ingerelni. Ne írhassák, mondhassák, hogy »fogyatékos nemzet« vagyunk, 
mert képtelenné váltunk a másik másságának elfogadására. Vitára hív az 
ombudsman mindenkit, akinek fáj a pozitív diszkrimináció vagy a látszat-
megoldás, érveket pro és kontra! Mert közel húsz évvel a rendszerváltás 
után nem lehet gesztus, ami természetes.” 

Az egy évig tartó ombudsmani projekt első szakmai programjaként áp-
rilis 27-én „Közélet – másképp” című műhelybeszélgetés vitatta meg a fogya-
tékossággal élők választójogának gyakorlásával kapcsolatos problémákat, 
részben a fi zikai és információs akadálymentességet, részben a választójo-
gosultak körének kérdéseit, összefüggésben a gondnokság intézményének 
olykor korlátozó voltával. Alkotmányos aggályokat vet fel, hogy a magyar 
jogrend még adós a fogyatékossággal élő emberek jogait rögzítő ENSZ 
Egyezmény megfelelő adaptálásával, annak gyakorlati elismerésével, hogy 
„a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal 
azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség”. Az állampol-
gári jogok biztosa úgy látja, hogy az alapjogok érvényre juttatása nem 
pénzkérdés, és különösen aggasztó a fogyatékos gyerekek halmozottan 
hátrányos helyzete. A műhelybeszélgetésen elhangzott, hogy a társadalom 
letörte az önbizalmukat azzal, hogy elhitette a fogyatékossággal élőkkel, 
nem képesek képviselni a saját érdekeiket. A politikai környezet döntésho-
zói nem is szánnak nekik ilyen lehetőséget, és a magyar Alkotmány nem 
teszi lehetővé a cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró gondnokság 
alatt élőknek a közéleti szerepvállalás egyik legfontosabb eszköze, a vá-
lasztójog gyakorlását.

A 2002-ben elfogadott Madridi Nyilatkozat szemléletváltást sürget: a fo-
gyatékossággal élőknek nem jótékonykodásra van szükségük, hanem olyan 
társadalmi környezetre, amely garantálja minden ember esélyegyenlőségét, 
szükségleteik elismerését és érvényesítését. Az ombudsman műhelyrendez-
vényének részt vevői az állampolgári jogok biztosának kezdeményezésére 
memorandumot írtak alá, amely megfogalmazza a fogyatékosok esély- és 
jogérvényesítésének elveit, az állam, valamint a civil szervezetek feladatait, 
annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élőknek ne csak a megkülön-
böztetéstől mentes életet garantálják, hanem részt vehessenek a velük kap-
csolatos döntések, intézkedések meghozatalában és végrehajtásában.
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A program folytatásaként június 3-án „Magánélet – másképp” elnevezés-
sel a gondnokság alatt lévő, fogyatékossággal élő emberek hétköznapi lé-
tét, családi életét nehezítő vagy épp könnyítő körülményeket vitatta meg a 
biztos által összehívott munkacsoport. Ilyen téma volt sok egyéb mellett a 
fogyatékossággal élők önrendelkezése, önálló döntéshozatalának támoga-
tása, a választójog gyakorlásának lehetővé tétele, az információs és kom-
munikációs akadálymentesség – megannyi állami és civil feladat – és az a 
társadalmi felfogás, amelynek következményeként a gondnokság alá helye-
zés ténye olykor élethosszig megbélyegzővé válhat. 

A biztos felhívta a fi gyelmet arra, hogy az ENSZ Egyezmény nem említi 
a gondnokság intézményét, hanem tudatosan a cselekvőképesség gyakorlá-
sára vonatkozó intézkedések megfogalmazással él, a cselekvőképesség gya-
korlását segítő intézményen elsősorban a támogatott döntéshozatalt kell 
érteni. Ezt a felfogást tükrözi az új Polgári Törvénykönyvről szóló – a múlt 
év végén elfogadott – törvény is, amely szakít a hatályos Ptk. gondnokság-
ra, cselekvőképességre vonatkozó szabályozásával.

A projekt munkájának méltó összegzéseként november 12-én záró kon-
ferencia megrendezésére került sor, ami a projekt téziseiben szereplő alap-
jogi elméleti alapon nyugvó és az ENSZ Egyezményben védett alapvető em-
beri jogok hazai helyzetét vizsgálva „A bentlakásos intézményektől a fogvatartás 
helyszínéig” címmel, a fogyatékossággal élők intézményi ellátásának hazai 
helyzetét tárja fel, a különböző típusú és körülményeket biztosító ellátá-
sokon belül. Természetesen illeszkedve az éves program tematikájához a 
fogyatékos emberek intézményi ellátása során a közéleti és magánéleti sze-
repvállalás lehetőségeit kutatva vizsgálta a biztos az intézményi struktúra 
anomáliáit, a „totális intézmények csapdáit”. Ehhez az ombudsman elemez-
te az intézményi foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás, a pszichoszociális 
fogyatékossággal élő embereket érintő jogkorlátozó intézkedések jog- és 
szakszerűségét, ennek garanciáit, a gondnok és a gondnokolt kapcsolatát, 
a pénzbeli ellátások hátterét. 

A különböző „nagy intézetek” vizsgálatának végpontjai az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bezárását követően a pszi-
chiátriai beteg ellátás struktúraváltásának következményeit feltáró utó-
vizsgálat, és a fogyatékosellátás különös zárványát képező büntetés-vég-
rehajtási intézményeken belüli fogyatékos lét. Mint ismert 2009 decem-
berében befejeződött az „OPNI-utóvizsgálat”, mely a felnőtt és gyermek 
pszichiátriai ellátás, az addiktológia és a veszélyeztető állapotú betegek 
(forenzikus pszichiátria) ellátásának helyzetét tárta fel. A közel félszáz ol-
dalas „helyzetkép” részletesen tartalmazza az ellátások strukturális zava-
rait, a szakemberhiány okozta félmegoldásokat és az általános társadalmi 
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igény okozta anomáliákat.2 Ugyancsak alapos helyzetelemzés előzte meg 
a bv. intézetekben élő fogyatékos emberek, illetve az IMEI-ben „kezelt” 
fogvatartottak alapjogainak sérelmét megállapító vizsgálati jelentés ki-
adását3. 

Tekintettel arra, hogy munkánk nem csupán a „Méltóképpen másképp” 
projekt keretei között folyt, de az ombudsman közel másfél évtizedes mű-
ködése során számos alkalommal vizsgált fogyatékossággal élő emberektől, 
civil szervezetektől, sőt intézmény vezetőktől érkező panaszokat, kifogáso-
kat, felvetéseket, ezért a korábbi eseteket, mint „előzményt” is felkutatva 
hozzáférhetővé vált az országgyűlési biztos intézményének fennállása óta 
vizsgált nagyobb jelentőségű ügyek tematikus jegyzéke. Néhány esetben 
a korábbi vizsgálatok eredményei, következményei szolgálnak a mai vizs-
gálatok alapjául. Egyúttal képet kaphatunk a hazai fogyatékossággal élő 
emberek és civil szervezeteik évtizedes harcáról, a magyar fogyatékosügyi 
törvény létjogosultságáról, és az ENSZ egyezmény ratifi kálásával vállalt kö-
telezettségek jelentőségéről.

A fogyatékossági támogatások, a parkolási nehézségek, a bentlakásos 
intézményekben élők helyzete, az akadálymentesség problematikája, a 
munkavállalást érintő viták, egyáltalán a fogyatékossággal élő gyermek 
vagy felnőtt a családban számos megoldásra váró kérdést vet fel. Az elmúlt 
több, mint egy évtizedben (1998–2008) a biztos hivatalában közel 50 ezer 
panaszbeadványból mindössze közel 400 érintett valamilyen fogyatékos-
ságügyi problémát. Ez az ügyek 0,8 százaléka, ebből is alig 100 db a mun-
kaképességgel összefüggő valamilyen kifogás. Mintegy 30 esetben érintett 
fogyatékossággal élő gyermeket a panasz, és 18 esetben volt probléma a 
mozgáskorlátozott parkolása. 113 volt azon panaszok száma, mely valami-
lyen pénzbeli ellátást, támogatást, járadékot vagy térítési díjat kifogásolt.

2009-ben – tehát a koncentrált munka során azonban – a panaszok szá-
ma a következőképpen alakult:
 • Autizmussal élők jogai (valamennyi panasz autista gyermeket érint!) 

Így az oktatáshoz való jogának sérülése, illetve más autista gyermeket 
érintő ügy: 51

 • Bentlakásos intézményekkel kapcsolatos (gyámhatóság működésével, sze-
mélyi térítési díjjal kapcsolatos) ügy: 3

 • Habilitációs intézmény működésével kapcsolatos ügy: 3
 • Más fogyatékossággal élő személyek jogával (fogyatékossági támogatás, 

parkolás,) kapcsolatos ügy: 13

2 AJB 3536/2009. számú jelentés.
3 AJB 1161/2009. számú jelentés.
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 • Jelnyelvvel kapcsolatos kérdés: 1
 • Hallássérültek jogaival kapcsolatos: 1
 • Nagyothalló személy nyelvvizsga eljárása (laborvizsga) kifogásolása: 1
 • Akadálymentesítés (honlap, közlekedés, lakás): 3
 • Mozgáskorlátozottak jogai (parkolás, mopedautó, fogvatartott, közlekedési tá-

mogatás): 9
 • Projekthez kapcsolódó hivatalbóli vizsgálat: 4

Az 1999 és 2002 között érkezett bentlakásos otthoni ellátások kifogásolá-
sa, a 2004-ben jelentős visszhangot kapott cselekvőképességet valamilyen 
fokban korlátozó gondokság alatt álló emberek munkavállalásának nehéz-
ségei, a fogyatékosság mértékét megállapító bizottságok szakmai proto-
kolljának hiánya (2005), a fogyatékossági támogatások rendszere (2006), 
az akadálymentességet hiányoló számos panasz vizsgálata. A felsőoktatás-
ban tanuló vak hallgatók számára a tananyag hozzáférésének nehézségei 
ugyancsak fontos előzménye volt a projektmunkájának. 

Kifejezetten a projekt éves munkája során több nagyobb jelentőségű, 
jogszabályt kifogásoló jelentés született ugyancsak több fontos témában. 
Vizsgálat folyt a fogyatékossággal élők, illetve közülük is a cselekvőképes-
séget kizáró gondnokság alatt állók választáshoz való joga érvényesülését4 il-
letően, hiszen nem más, mint a kihirdetett ENSZ Egyezmény deklarálja a 
fogyatékossággal élők tekintetében a részvétel jogát. 

Vizsgáltuk az autizmussal élők5 és családjaik oktatáshoz-fejlesztéshez való 
hozzáférésüket ellehetetlenítő körülményeket és persze a szakemberek ne-
héz helyzetét. Külön fi gyelmet fordítottunk egy panasz kapcsán a nagyot-
hallók nyelvvizsga6 körülményeinek méltó biztosítására, az esélyegyenlőtlen-
ségek valódi kiküszöbölésre. 

Különös helyzet tárult elénk a büntetés-végrehajtás kapui mögött, továbbá 
az egyéb bentlakásos intézményi elhelyezés7 anomáliái, a pszichoszociális fo-
gyatékosság problémáinak vizsgálatakor. 

Az éves munka során elvégeztük a 2008-ban már feltárt, s azóta is aggá-
lyokkal teli hazai pszichiátriai betegellátás körülményeit. Az OPNI utóvizs-
gálat8 eredményeit összegző jelentés részletes képet nyújt a felnőtt és gye-
rekpszichiátriai ellátás hiányosságairól, a járóbeteg ellátás fi nanszírozási 
gondjairól, az aktív és krónikus ellátás egyenetlenségeiről.

4 AJB 2405/2009. számú jelentés.
5 AJB 1438/2009. számú jelentés.
6 AJB 1989/2009. számú jelentés.
7 AJB 1161/2009. számú jelentés.
8 AJB 3536/2009. számú jelentés.
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A projekt tagjai több civil szervezettel folytatottak rendkívül gyümöl-
csöző együttműködést, így az alapjogok absztrakt értelmezéséhez elen-
gedhetetlen szakmai, gyakorlati tudást és tapasztalatot felhasználva olyan 
jogtudatosító szerepre is vállalkoztak, mely a biztos Gyermekjogi projektének 
programjával ugyancsak konzisztens munkatervet hosszútávra, és minden 
időben érvényes tézisekkel jegyzi. Így például az autizmussal élő emberek 
számára a gyermekkorban helyesen és időben felállított diagnózis alap-
ján megkezdett fejlesztő oktatás a vizsgálatok egyik hamarosan befejező-
dő terepe. Ugyancsak sok problémát és valódi szemléletváltást remél az 
ombudsman a pedagógus társadalomtól az integrált oktatás lehetőségének 
sikeres megvalósítása érdekében. Tapasztalatok szerint a pedagógus-, illetve 
gyógypedagógus-képzés terén sürgősen szükség van innovatív struktúravál-
tásra, mert a korszerű 21. századi kihívásokra ma – a szakirodalom szerint 
– alig-alig érkezik adekvát válasz.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) munkatársa-
ival együttműködve jelent meg és 2009. szeptember 25-én a nyilvánosság 
számára is – egy nemzetközi konferencia keretében – hozzáférhetővé vált 
a Human Rights Yes! című kiadvány, mely az „emberi jogi” képzést teszi 
lehetővé a fogyatékossággal élő emberek számára. A Központ a Mentális 
Sérültek Jogaiért Alapítvánnyal (Mental Disability Advocay Center-MDAC) 
való munkakapcsolat pedig olyan közös munkát tesz lehetővé, amely egyes 
pszichiátriai otthonok gyermek lakóinak helyzetét vizsgálja, emberi jogi as-
pektusból. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 
a Braille formátumú nyomtatás sokszorosításához, a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi Regionális Egyesülete a gyógyszeres dobozokon feltün-
tetett Braille-szöveg lehetőségének megteremtéséhez kérte az ombudsman 
segítségét. 

A MEOSZ és a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete meghívására „A 
Brüsszeltől Budapestig” című nemzetközi szemináriumon – melynek té-
mája a fogyatékos embereket érintő európai uniós joganyag átültetése a 
nemzeti és helyi szintű szabályozásokba – a biztos munkatársai előadást 
tartottak a jelen projektről és az annak téziseiben kiindulópontként jelölt 
ENSZ Egyezmény és a hazai szabályozás összehangolásának kötelezettségé-
ről. Egyebekben a fogyatékossággal élő emberek számára nélkülözhetetlen 
kommunikációs és fi zikai akadálymentesség a legfontosabb cél, melyhez 
korábbi, de jelenlegi vizsgálataink is jelentős segítséget nyújthatnak.

Az országgyűlési biztos munkatársai a Pécsi Tudományegyetem aulájá-
ban az országszerte mozgalommá nőtt „Esélyek Háza” szervezésében ugyan-
csak népszerűsítették azokat az alkotmányos érveket, melyek a fogyatékos-
sággal élő emberek számára – akár családban, akár intézményi keretek 
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között élnek – elérhetővé teszik a társadalmi elfogadást és befogadást, az 
ép közösséget pedig az emberi méltóság mindenkit megillető tiszteletére 
hívják.

A civil Caucas szervezeteivel, valamint a FESZT-tel történő együtt-
működés már-már a fogyatékosságügyben prolongál partneri szerepet 
az ombudsman számára. Ez a megtisztelő helyzet indukálta, hogy szem 
előtt tartva az ENSZ Egyezmény követelményeit, az országgyűlési biztos 
– mint független ellenőrző mechanizmus – lépjen fel az Egyezmény vég-
rehajtása tekintetében. Ezzel összefüggésben tárgyalásokat folytatott a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárával, illetve az Országos 
Fogyatékosügyi Tanács titkárával a feladat jelentőségéről, a monitoring hi-
ányáról. Figyelemmel arra, hogy a kérdés a mai napig nem került nyugvó-
pontra, javasolta a kérdés mielőbbi napirendre tűzését.

Mindezeket az elveket és célokat, ismereteket és terveket az ombudsman 
az elmúlt időszakban szervezett művészeti programokkal is erősítette, azzal a 
hittel, hogy a hivatalosság mellett hagyományt teremthetünk (lásd múlt évi 
rajz- és fotópályázat, kiállítások). Ezúttal a „Méltóképpen másképp” pro-
jektnek a nyilvánosságot is megszólító egyik csatornája volt a képzőművé-
szeti alkotások és alkotóik bemutatása. Ez év áprilisában „Jel-képek” címmel 
kiállítást rendezett, melyen válogatás volt látható a Hallássérültek Kultúrá-
jáért Alapítvány művészeinek alkotásaiból, és az Újbudai Speciális Szakiskola 
tanulóinak origami-munkáiból. A kiállítás nyitóceremóniáján pedig jeltol-
mács segítségével verset mondott hazánk első siket színésznője, Mázló Tímea. 

Ugyancsak jogon túli eszköz volt a jótékonysági vásár megrendezése „Fo-
gyok, növök” címmel, melynek közel 100 000 forintos bevételét a kiállításon 
bemutatkozó Speciális Iskola igazgatónője vehette át. 

2009. december 3-án a Vincze László tetraplégiás geológus természetfotós 
munkáiból rendezett kiállítást Herczog László szociális és munkaügyi mi-
niszter nyitotta meg. A kiállítás képeinek válogatásában Féner Tamás, Ba-
lázs Béla-díjas fotóművész, érdemes és kiváló művész működött közre. 

Mindazok a nagyszabású tervek, szemléletformáló programok, melye-
ket a projekt munkacsoportja gondozott, nem jöhettek volna létre konkrét 
fi nanciális segítség nélkül. Ezért jelentős a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium által a projekt programjainak megvalósulására, az arról szóló projekt-
füzet biztosítására adományozott kétmillió forint támogatás. 

Végül egy olyan fontos eseményről is beszámolhatunk, mely összefügg 
a mindenkori ombudsmanok tevékenységével, azonban ez alkalommal 
mégis kivételes jelentőségű. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a 
magyar ombudsmanok által alapított Justitia Regnorum Fundamantum-díjat 
2009-ben Prof. Dr. Könczei Györgynek adományozta, a fogyatékossággal élő 
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emberekért tett kiemelkedő emberi helytállása, szakmai tevékenysége, ki-
vételesen magas színvonalú, példaértékű munkája elismeréseként. 

A fogyatékossággal élő emberek számára a megoldást egy valódi befo-
gadó társadalom jelentheti, azonban addig még sok ledolgozni valója van 
a mindenkori kormánynak, a közszféra embereinek, a közszolgáltatóknak 
(például közlekedés), de a legfontosabb a gyerekek ismereteinek bővítése, 
az elfogadás attitűdjének elsajátíttatása. A paradigmaváltás mindenkin 
múlik! 

2.1.3.
Közlekedési projekt

A közlekedésben részt vevők alapvető jogai 
Az Alkotmány 58. § (1) bekezdése szerint mindenkit, aki törvényesen tartóz-
kodik Magyarország területén – törvényben meghatározott esetek kivételé-
vel – megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásá-
nak joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is.

A szabad mozgáshoz való jog a helyváltoztatáshoz való jog szabadságát 
jelenti (60/1993. (XI. 29.) AB határozat). Az Alkotmány a közlekedés sza-
badságát külön nem nevesíti, de a szabad mozgáshoz való jog magában 
foglalja a járművön vagy járművel, és anélkül való helyváltoztatás, a köz-
lekedés szabadságát is. A szabad mozgáshoz való jog, vagyis a közlekedés 
szabadsága – szemben az emberi méltósággal – törvényben meghatározott 
esetekben korlátozható.

A közlekedésben különböző formákban lehet részt venni, elég csak e té-
ren az egyéni (például gépjármű, kerékpár), illetve a közösségi közlekedés-
re gondolni. 

A közlekedésben való részvétel során az érintett alapvető jogok tekinteté-
ben döntően nem az a kérdés merül fel, hogy az Alkotmány 58. §-ában dek-
larált szabad mozgáshoz való jog érvényesül-e, hanem az, hogy a mozgás, 
a közlekedés során más alapvető jogok (így például az emberi méltósághoz 
való jog, a jogállamiság és az abból fakadó jogbiztonság követelménye vagy 
a tisztességes eljáráshoz való jog) miként érvényesülnek. A közlekedés kü-
lönböző módjai tekintetében e kérdés más-más területeket érint. 

Az egyéni – különösen a gépjárművel való – közlekedés során alapvetően 
az e területet érintő hatósági tevékenység során merülhet fel egyes alapvető 
jogok sérelme. A hatósági tevékenység e tekintetben igen tág területet fog 
át: az állami igazgatási, nyilvántartási, ellenőrzési tevékenysége során fel-
merülhetnek és fel is merülnek olyan hiányosságok, problémák, amelyek a 
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gépjárművel való közlekedés valamennyi részterületét (például forgalomba 
helyezés, biztosítás, adózás, rendőrségi eljárások, díjfi zetés ellenében törté-
nő úthasználat) érintik, áthatják, és az ott felmerülő, olykor apró hiányos-
ságnak tűnő problémák egyes ügyekben, ügycsoportokban komoly visszás-
ságot eredményezhetnek.

Mint sok más esetben, az alapjogok korlátozásának alkotmányosságát e té-
ren is az ún. szükségességi-arányossági teszt alkalmazásával vizsgálhatjuk 
meg. Ennek a tesztnek négy lényegi eleme van: az államnak meg kell jelöl-
nie a korlátozás legitim célját, az eszköznek a legitim cél elérésére alkalmas-
nak, a korlátozásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie. Az állam csak 
abban az esetben korlátozhat alapjogokat, ha valamely legitim cél védelme 
más módon nem érhető el (szükséges), és ha az elérni kívánt cél fontossága 
és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban 
van egymással (arányos). Az állam ugyanis a korlátozás során köteles az 
adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni.

Bár az emberi méltósághoz való jog lényegét tekintve nem korlátozha-
tó, az abból fakadó önrendelkezési jog (benne például a „járművezetés-
hez való jog”) nem korlátozhatatlan. A jogalkotó – alapvetően a közúti 
közlekedés valamennyi résztvevője életének, biztonságának védelme ér-
dekében – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek a közúti közleke-
désben részt vevőkre vonatkoznak. Így a gépjárművet vezető személytől 
megkívánja, hogy vezetésre alkalmas állapotban legyen, az előírt vezetői 
engedéllyel rendelkezzen, a közúti közlekedés rendjére vonatkozó elő-
írásokat betartsa. A jogalkotó a közlekedés rendjét szabályozó előírások 
betartását különböző – igazgatási, szabálysértési, büntető – szankciók ki-
látásba helyezésével is elősegíteni kívánja (vö. 3/1998. (II. 11.) AB hatá-
rozat). Minden korlátozással szemben azonban az egyik legáltalánosabb 
követelmény a jogbiztonság érvényesülése, a hatósági eljárásokkal pedig 
az eljárás tisztességes volta. 

A közösségi közlekedés területén – szemben az egyéni közlekedéssel – alap-
vetően nem a hatósági eljárásokkal, hanem a közösségi közlekedési köz-
szolgáltatók tevékenységével összefüggésben merülhet fel egyes alapvető 
jogok sérelme.

A jogbiztonság és az abból fakadó normavilágosság követelménye alap-
vetően az állam (…) kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egé-
sze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, 
működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a nor-
ma címzettjei számára. Nyilvánvaló, hogy e követelményeknek nemcsak 
az állami hatósági tevékenység és a jogszabályok tekintetében kell érvé-
nyesülniük, hanem értelmezhetők akként is, hogy a közösségi közlekedé-
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si közszolgáltatók egyértelmű és az utasok által megismerhető általános 
szerződési feltételekkel rendelkezzenek és amennyiben jogszabály előírja 
ezen szerződési feltételeik alkalmazására szerezzék be a megfelelő állami 
hatóság jóváhagyását.

A tisztességes eljáráshoz való jog a gyakorlatban elsősorban a közigazga-
tási hatóságok eljárása során nyer értelmet, azonban az ügyfelekkel, szer-
ződéses partnerekkel, utasokkal kapcsolatos szolgáltatási tevékenysége, kü-
lönösen pedig a szolgáltatás ellenértéke megfi zetésének ellenőrzése során 
a közlekedési közszolgáltatást végző szervektől is elvárható.

Az eljárási határidők tekintetében nyilvánvaló, hogy a közszolgáltatást 
végző szervek szolgáltatásaival összefüggésben nem határozhatók meg 
olyan eljárási határidők, mint amelyeket a közigazgatási szervek eljárása 
során kell alkalmazni. A közszolgáltatást végző szervek szolgáltatásaival 
összefüggésben a határidők e szolgáltatási szerződésből fakadó követelések 
érvényesítése során lesznek különösen jelentősek a követelések elévülése 
tekintetében. Indokolt arra rámutatni, hogy az elévült követelések érvé-
nyesítése (az ezzel való rendszeres fenyegetés) sérti a tisztességes eljáráshoz 
való jogot.

Nem lehet kétséges, hogy a közszolgáltatást végző közlekedési társaság 
képviseletében eljáró utazási jogosultságot ellenőrző és adott esetben pótdí-
jazási eljárást kezdeményező munkatársai a hatóságok eljáró képviselőhez 
hasonlóan szintén nem „arctalan tömeg”, hanem a közlekedési társaság 
képviselői, akiktől – a hatósági személyekhez hasonlóan – elvárható, hogy 
magukat eljárásuk során azonosítsák és az azonosítást lehetővé tegyék. A 
közlekedési társaság képviseletében eljáró személyek azonosíthatóságának 
követelménye alapjogi szempontból a tisztességes eljáráshoz való jogból kö-
vetkezik, de egyúttal a szolgáltatás ügyfél-/utasbarát voltának is fokmérő-
je. Mindemellett az állampolgárok, utasok panaszhoz, jogorvoslathoz való 
joga is csak így garantálható.

Az egyéni közlekedést érintő egyedi vizsgálatok
A gépjármű-adóztatást érintően, a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz 
való jog sérelmét állapította meg a biztos, abban az esetben, amikor a gép-
jármű tulajdonosa nem megfelelő helyen teszi meg a gépjármű átruházá-
sáról szóló bejelentését, és ehhez még közigazgatási hibák is társulnak (pél-
dául áttétel helyett az adókötelezettség megszüntetése az önkormányzati 
adóhatóság részéről a Gjt. rendelkezéseivel ellentétesen), ennek minden 
következményét utóbb az érintett állampolgár kénytelen viselni.9 A pa-

9 OBH 5149/2008.
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naszok vizsgálata során felmerült olyan eset is,10 ahol az adókivetést nyil-
vántartási probléma okozta, egy 1994-ben értékesített gépjármű (ahol az 
átruházó szabályosan bejelentette az átruházást, és az önkormányzati adó-
hatóság határozatot is hozott az adókötelezettség megszüntetéséről) ugyan-
azon önkormányzati adóhatóság 10 év elteltével, 2004-ben újólag előírta, 
majd a panaszos fellebbezése alapján visszavonta. Tekintettel arra, hogy a 
gépjármű nyilvántartás jelenlegi rendszere nem tekinthető közhiteles nyil-
vántartásnak, jelentős számú hibás adatot tartalmaz, a biztos indokoltnak 
tartaná a gépjármű-nyilvántartás rendszerének és az erre épülő gépjár-
mű-adóztatás szabályainak átgondolását, fi nomhangolását, hogy az érin-
tett állampolgárok megfelelő garanciákat kapjanak a hatósági tévedékkel, 
nyilvántartási problémákkal szemben.

A parkolási társaságok eljárásával kapcsolatban számos problémát sérel-
meztek 2009-ben az ombudsmani vizsgálatot kezdeményező panaszosok, 
amelyekkel összefüggésben a biztos mára a 2007-ben kiadott első átfogó 
jelentésében számos megállapítást tett. A biztos 2009-ben ismételten rá kel-
lett mutasson arra, hogy a parkolási társaságok a jogállamiság elvéből leve-
zethető jogbiztonság követelményével, valamint a tulajdonhoz való joggal 
összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozzák azzal, ha nem bizonyítják 
megfelelően a parkolási eseményt, hanem pusztán a nyilvántartásukban 
való szereplést bizonyító erejűnek tekintik.11

Egy a panaszos számára indokolatlannak tűnő pótdíjazással összefüggő 
vizsgálata során állapította meg a biztos, hogy a gépjárművek tulajdonjo-
gának átruházása esetén a jelenlegi szabályozás alapján előfordulhat, hogy 
amennyiben tulajdonosváltás esetén az eladó eleget tesz bejelentési kötele-
zettségének, a vevő azonban nem jelenti az okmányirodában a jármű tulaj-
donjogának változását, e változás a gépjármű-nyilvántartásban nem kerül 
átvezetésre, és ott továbbra is a régi tulajdonos fog szerepelni. A vizsgálat 
során kiderült, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény 
rendelkezéseiből fakadóan az új tulajdonos adatainak a nyilvántartásba 
történő bejegyzésére, a jármű „átírására”, csak a vevő által kezdeményezett 
közlekedési igazgatási eljárás keretében nyílik lehetőség. Az eladó által tett 
bejelentés alapján nincs lehetőség az új tulajdonos adatainak bejegyzésére. 
Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy amennyiben a vevő nem je-
lenti be a tulajdonosváltozást, a régi tulajdonost ennek következményeként 
komoly hátrányok érhetik, például parkolási díj és pótdíj megfi zetésére 

10 OBH 1989/2008.
11 OBH 5140/2008.
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kötelezhetik, amely a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog érvé-
nyesülésével összefüggő visszásságot okoz.12

A biztos tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásság bekövet-
kezését állapította meg abban az esetben is, amikor mozgáskorlátozott iga-
zolvány használatára jogosult személy ezen igazolvány hiányában parkolt 
a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen, és a 109 ezer 
forint összegű pótdíj megfi zetésétől a jogosultság igazolása után sem te-
kintett el arra hivatkozva, hogy a szabályozás nem ad lehetőséget számára 
méltányosság gyakorlására.13

A gépjármű-igazgatással összefüggő kérdéseket az országgyűlési biztos 
először az Európai Unióból importált gépjárművek forgalomba helyezési 
gyakorlatával összefüggésben folytatott vizsgálata során vizsgálta.14 E jelen-
tésben a biztos megállapította, hogy az Európai Gazdásági Térség tagálla-
maiból származó gépjárművek forgalomba helyezése – alapvetően a jogi 
szabályozás hiányosságára visszavezethetően – a jogállamiság elvéből fa-
kadó jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való 
joggal, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a tulajdonhoz 
való joggal és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való joggal ösz-
szefüggő visszásságot okoz, mert az EGT tagállamaiból behozott használt 
gépjárművek magyarországi forgalomba helyezési eljárása indokolatlanul 
hosszú és bonyolult; az eljárás során nem érvényesülnek megfelelő garanci-
ák az eljárás alapvető céljainak, így különösen a gépjármű azonosításának 
biztosítására; a forgalomba helyezési engedély kiadásának gyakorlata a ha-
zai szabályozás ellentmondásaiból fakadóan nincs összhangban a közösségi 
szabályozással; a regisztrációs adó megfi zetésére technikailag indokolatla-
nul bonyolult és mind az állam, mind az ügyfél számára költséges módon 
van csak lehetőség. 

Az e témakört érintő, 2009-ben lefolytatott utóvizsgálat során a biztos 
megállapította, hogy a közösségi járművek forgalomba helyezése tekin-
tetében jelentős, az ügyfelek számára kedvező, jellemzően az eljárás egy-
szerűsítését célzó intézkedések születtek. E változásokat – még ha nem is 
eredményez közvetlen költségcsökkenést – a biztos üdvözlendőnek tartja: 
jelentős mértékben (mintegy felére) csökkentett a különböző hatóságok 
előtti ügyfélmegjelenések száma, ennek következtében pedig az eljárás 
időtartama. Mindezek az intézkedések pedig alkalmasak arra, hogy szá-
mos, korábban feltárt alapvető joggal összefüggő visszásságot megelőzze-

12 OBH 4504/2007.
13 OBH 4814/2009.
14 OBH 4091/2007.
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nek. Indokolt tartotta azonban a biztos kiemelni, hogy mindaddig, amíg a 
folyamatban részt vevő különféle hatóságok kommunikációjában az ügyfél 
által kézben továbbított papíralapú iratok a meghatározók, a tulajdonhoz 
való joggal összefüggő visszásság bekövetkeztének a veszélye továbbra sem 
zárható ki.15

A biztosítási ügyek tekintetében az országgyűlési biztos vizsgálati hatás-
köre meglehetősen korlátozott, mivel a biztosítók tevékenysége alapvetően 
nem tekinthető közszolgáltatásnak. A kialakult ombudsmani gyakorlat azt 
a szolgáltatót tekinti közszolgáltatónak, aki olyan szolgáltatást nyújt, amit 
meghatározott személyek bizonyos körülmények fennállása esetén kötelesek 
igénybe venni, vagy szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattétel esetén a 
szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség is terheli. A kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítás szabályozása szerint valamennyi gépjármű üzembentartó 
köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a szerződést ezen idő-
szak alatt fenntartani. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés 
megkötésére vonatkozó – a biztosító díjszabásának megfelelő – ajánlattételt 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató biztosító – 
az egyéb vonatkozó feltételek fennállása esetén – köteles elfogadni. Ekként 
a biztosítási szolgáltatások köréből a kötelezően igénybe veendő, jellem-
zően felelősségbiztosítási szolgáltatások tartoznak ombudsmani vizsgálati 
hatáskörbe.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási ügyek köréből kiemelendő a 
MÁV Általános Biztosító Egyesület engedélyének visszavonásával, a bizto-
sító egyesület ügyfeleinek átszerződési kötelezettségével, valamint az ebből 
fakadó többletdíj-fi zetési kötelezettséggel kapcsolatban folytatott vizsgálat. 
A vizsgálata nem annak megítélésére irányult, hogy azon intézkedések, 
amelyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügylete a szóban forgó ügy-
ben megtett, azok szakmai szempontból megfelelőek, illetve elégségesek 
voltak-e. Megállapította azonban, hogy az események tükrében, hogy a 
Felügyelet ezen intézkedései objektíve nem voltak elégségesek azon helyzet 
elkerüléséhez, amely a MÁV ÁBE tevékenységi engedélyének visszavonásá-
hoz vezetett. Mindezzel összefüggésben a biztos rávilágított az állam fele-
lősségének néhány aspektusára. 

Az állam, jogalkotási eszközeivel előírja, kötelezővé teszi a gépjármű-
vek üzembentartói számára, hogy a gépjármű üzemeltetése során okozott 
károk fedezésére az erre szakosodott biztosító intézetekkel felelősségbiz-
tosítási szerződést kössenek. E felelősségbiztosítási szerződés megkötése a 
szerződő fél – potenciális károkozó – számára díjfi zetési kötelezettséget ke-

15 AJB 1793/2009.
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letkeztet, ugyanakkor a biztosító helytállási kötelezettséget vállal az okozott 
károkért, e károk összegét a károsultnak a károkozó helyett megfi zeti. A 
felelősségbiztosítás kötelezővé tétele ekként nem csak a kárért felelős sze-
mély érdekei védelmében történt, hanem a károsultak életében, egészségé-
ben és vagyonában keletkező károk megtérítése, a kártérítés fedezetének 
biztosítása végett is. Az állam e szempontokat mérlegelve tette kötelezővé a 
gépjármű felelősségbiztosítási szerződés megkötését. 

Ugyanakkor, mivel a biztosítási piac számos kockázatot rejt magában, e 
piac és a piaci szereplők működését az állam részletesen szabályozza és e 
szabályozás érvényesülése, betartása érdekében egy felügyeleti intézményt, 
a PSZÁF-et is létrehozta. A biztosítási piac szabályozása és felügyelete azon-
ban nem pusztán önmagáért történik, hanem sokkal inkább a piaci szerep-
lők, vagyis végső soron az ügyfelek érdekeinek, „biztonságának” védelme 
okán. Különös jelentősége van a piacszabályozásnak és a piaci szereplők 
állami felügyeletének az olyan szolgáltatások esetében, amelyek igénybe 
vételét az állam bizonyos tevékenységet folytatók – így a gépjármű üzem-
bentartók – tekintetében kötelezővé teszi. Az ilyen esetekben az állam kö-
telezettsége az ombudsmani álláspont szerint, hogy az általa igénybe venni 
rendelt szolgáltatást az érintettek ténylegesen igénybe tudják venni és azzal 
összefüggésben, a szolgáltató hibájából őket kár ne érje. 

A szóban forgó ügyben az állam, illetve a képviseletében eljáró PSZÁF 
nem tudta garantálni, hogy a csődhelyzetbe került MÁV ÁBE ügyfelei szá-
mára a biztosítási szolgáltatást – a károkozás esetén a pénzügyi helytállást 
– teljesítse. Az ombudsmani álláspont szerint nemcsak a biztosító idézett 
elő a jogbiztonság sérelmét okozó helyzetet azzal, hogy a szerződéses köte-
lezettségeinek nem tett eleget, hanem az állam is, amely nem akadályozta 
meg, nem tudta megakadályozni e helyzet kialakulását. Alapjogi szempont-
ból probléma lényege abban rejlik, hogy a vonatkozó szabályozás és/vagy a 
piac felügyeletéért felelős állami intézmény (PSZÁF) nem tudta időben fel-
mérni és megakadályozni a százezres nagyságrendű aktív és az állam által 
jogszabályban előírt kötelezettség alapján létesített szerződésállománnyal 
rendelkező piaci szereplő csődjét, amelynek következtében annak nagy 
számú ügyfele kénytelen a biztosítási díjfi zetés ellenére az általa okozott 
kárért helytállni, illetve számos károsult nem, vagy csak nagy nehézségek 
árán tudja a kárát a károkozóval szemben érvényesíteni.

A biztos a visszásságot eredményező szabályozási környezet átalakítását 
kezdeményezte a pénzügyminiszternél és a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa el-
nökénél; kezdeményezte egy garancia alap létrehozását, illetve a viszont-
biztosítási követelmények előírását a hasonló helyezetek következményei-
nek tompítása érdekében; kezdeményezte továbbá azon lehetőségek meg-
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vizsgálását, hogy az állam – az állami intézkedések feltárt hiányosságaira 
fi gyelemmel – miként tudna – a biztosító egyesület helyett – a károsultak 
felé helytállni. A pénzügyminiszter az állami pénzügyi helytállásra vonat-
kozó kezdeményezést visszautasította.

A mindennapi gyakorlatban – a panaszok számából kitűnően – egyre 
komolyabb problémát vet fel, hogy az ún. mopedautók járműkategóriájának 
megállapítása, az erre vonatkozó szabályozás hiányosságai, és mindezzel 
összefüggésben az a kérdés, hogy e járművek milyen vezetői engedéllyel 
vezethetők. A kérdést érintő ombudsmani vizsgálat szerint a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság álláspontja a járművek megítélése tekintetében ellentétes 
a hatályos jogszabályokkal. Az NKH a vizsgálat során kapott tájékoztatás 
szerint a jármű kategória megállapításakor olyan szempontokra is hivatko-
zott, amelyeket sem a hazai, sem pedig a közösségi jog nem ismer. Ilyenek 
különösen a járművek közúti forgalomban való részvételének jellegzetessé-
gei, a kerekek száma, zárt vezetőfülkés, áttételes kormánykerekes kormány-
mű, az első és hátsó futómű, lábbal kezelhető pedálrendszer, hátrameneti 
sebességfokozat, személygépkocsinak megfelelő szélességi méretek és ka-
rosszéria, valamint a gépkocsiknál megszokott felszereltség. Figyelemmel 
arra, hogy az NKH eljárása során a jogszabályban meghatározott feltételek 
helyett más, illetve újabb feltételeket határozott meg, az ombudsmani jelen-
tés szerint a jogállamiság elvével, és abból fakadó jogbiztonság követelmé-
nyével összefüggő visszásságot okozott.

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása 2008 elején vezette be 
az ún. objektív felelősség elvét, melynek célja az volt, hogy a járművek üzem-
bentartói fokozott felelősséget érezzenek, illetve hogy a járművet használó 
személy a közúti közlekedési szabályokat maradéktalanul betartsa. A sza-
bályozás szerint az üzembentartó csak akkor mentesülhet a közigazgatási 
bírság megfi zetése alól, ha a gépjármű jogellenesen került ki a birtokából 
és igazolja, hogy kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását, vagy a gép-
járműt használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt nyilatkozatával igazolja a használat tényét. A jogalkotó szándéka annak 
a kizárása volt, hogy az üzembentartók arra rendelkezésre hivatkozzanak, 
miszerint a gépjárművet olyan hozzátartozó használta a szabályszegés idő-
pontjában, akivel szemben nem kötelezhető terhelő nyilatkozat megtételé-
re. A törvény szerint meghatározott szabályszegések esetén, „egyszerűsített” 
közigazgatási eljárás keretében – a szabálysértési eljárással egyidejűleg – a 
cselekmény súlyosságának arányában 30 ezer és 300 ezer forint közötti 
közigazgatási bírságot kell kiszabni.

A szabályozás alapjogi szempontú áttekintését követően a biztos vizsgá-
lata során megállapította, hogy a gépjárművek üzembentartóival szembe-
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ni ún. objektív felelősség elve, valamint a közigazgatási bírságolással kap-
csolatos szabályozás alapvető hiányosságai súlyos alkotmányos aggályokat 
vetnek fel, a jogállamiság elve, a jogbiztonság, valamint az alkotmányos 
büntetőjogi garanciák sérelmét okozzák. A biztos jelentésében kiemelte, 
hogy a jogbiztonság és az alkotmányos büntetőjog követelményével nem 
tartja összeegyeztethetőnek az objektív felelősség e formáját, mivel olyan 
közlekedési szabályszegésekért, ahol a közigazgatási jog és a büntetőjog 
dogmatikájának megfelelően, a hagyományosan a felróhatóságon alapuló 
felelősségnek és a represszív jellegű, jogsértéssel arányos szankciónak kelle-
ne érvényesülnie, a törvény objektív felelősségen alapuló, inkább reparatív 
jellegű, rögzített összegű bírság kiszabását rendeli el.

Alapjaiban tartja ellentétesnek a jogbiztonság követelményével azt a jogal-
kotói megoldást, amely szerint amennyiben a gépjármű vezetőjétől a bírság 
nem behajtható, úgy – a tényleges szabályszegő személyének ismeretében 
is – a hatóság külön határozatban az egyébként nem vétkes üzembentar-
tót szankcionálja. Legalább ennyire aggályos, hogy a törvény rendelkezései 
alapján egyazon közlekedési jogsértés miatt két, különböző hatósági szank-
cióval fenyegető eljárás (szabálysértési és közigazgatási) is indulhat párhu-
zamosan, illetve a törvény nem zárja ki azt, hogy a szabálysértési szankció 
(járművezetéstől eltiltás) és a közigazgatási bírság egyazon személlyel szem-
ben alkalmazható. Mindezekre fi gyelemmel a biztos indítványozta az Alkot-
mánybíróságnál, hogy állapítsa meg a közúti közlekedésről szóló törvény az 
objektív felelősséget és a közizgatási bírságolást szabályozó rendelkezéseinek 
alkotmányellenességét, mivel azok ellentétesek a jogállamiság elvéből követ-
kező jogbiztonság, illetve alkotmányos büntetőjog követelményével, továbbá 
a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét idézik elő. Az Alkotmánybíróság 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának (és további indítványozók-
nak) érveit részben megalapozottnak találta, és 60/2009. (V. 28.) AB határo-
zatában megállapította, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény 21/A. § (3) 
bekezdése, valamint a 21/A. § (5) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat 
e határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.16

Az ittas járművezetőkkel szemben alkalmazott zéró tolerancia alkalmazását 
sérelmező állampolgári panasz nyomán indult ombudsmani vizsgálat fel-
tárta, hogy nincs valódi alkotmányos indoka és aránytalan korlátozást je-
lent, hogy a helyszínen el kell venni a jogosítványt attól a járművezetőtől is, 
aki csak minimális mennyiségű alkoholt fogyasztott és ez nem befolyásolja 
a vezetésben. Jelenlegi formájában egyfajta előrehozott büntetés az úgyne-
vezett zéró tolerancia alapján előírt intézkedés.

16 OBH 4750/2008.
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Az ombudsmani vizsgálat megállapította,17 hogy hatályos jogi szabályo-
zás hiányossága, hogy nem szól érdemben az alkoholszondás vizsgálatról, 
annak következményeiről, és azokról az esetekről, amikor a járművezető 
vérminta-adásra kötelezhető. A rendőrségi számára útmutatást csak az 
ORFK nem nyilvános, jogszabálynak nem minősülő belső intézkedései tar-
talmaznak. A jelentésben a biztos megállapította: a jogbiztonságot csorbít-
ja, hogy ezt a szabályozást nem jogszabályi szinten rögzítették és tartalmi-
lag is ellentmondásosak.

Az ombudsman szerint az alkotmányos büntetőjog elvéből következik, 
hogy jogszabályban kellene meghatározni a büntetőjogi, szabálysértési fe-
lelősség megállapításához szükséges, kulcsfontosságú elemeket Ilyenek pél-
dául a véralkohol-tartalom értékei és az ehhez kapcsolódó befolyásoltsági 
fokozatok. Jogszabály hiányában a szabálysértési hatóságok ma az Országos 
Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelében foglaltakra hivatkoz-
nak, amikor különbséget kell tenniük a büntetőjogi felelősség és szabály-
sértési felelősség, továbbá a nem jogellenes cselekmények között. A jogal-
kotó egyoldalúan, garanciák beépítése és a szükséges technikai fejlesztés 
nélkül hirdette meg a zéró toleranciát, azaz a vezetői engedély azonnali 
elvételének kötelezettségét. Az ombudsmani jelentés kifogásolja, hogy a 
miniszteri rendelet nem tartalmazza például annak lehetőségét sem, hogy 
az elvett jogosítvány ésszerű időn belül visszaadható. Gondot jelent emel-
lett az is, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma alapján elszíneződő 
egyszerű szondák megbízhatatlanok: aggályos, ha pusztán egy ilyen szon-
da „eredményére” alapozva vehető el a vezetői engedély.

A jelentés kitér arra, hogy az ittas járművezetés szankcionálásnak alap-
jogi indoka mások életének, testi épségének védelme: aki ilyen állapotban 
vezet járművet, az nem okoz ugyan feltétlenül balesetet, de közvetlenül és 
súlyosan veszélyezteti a többi közlekedőt. Fontos azonban megkülönböztet-
ni a szankciókat az intézkedésektől. A két kategória nem mosható egybe: 
intézkedés járhat alapjog-korlátozással, de alkotmányosan soha nem válhat 
egyfajta előrehozott büntetéssé.

A szabálysértési hatóság az ittas sofőrrel szemben szankciót – például 
járművezetéstől való eltiltást – a szabálysértési eljárás során szabhat ki. A 
vezetői engedély azonnali, helyszíni elvételét indokolhatja például az, hogy 
a sofőr valamilyen közlekedési bűncselekmény elkövetésével gyanúsítha-
tó, vagy egyszerűen további biztonságos vezetésre képtelen állapotban van. 
Nem tekinthető viszont arányos korlátozásnak, hogy a szabálysértés elkö-
vetetésével gyanúsítható személytől – pusztán a gyanú miatt – a helyszínen, 

17 OBH 2567/2008.



P r o j e k t e k  57

mérlegelés nélkül bevonják a vezetői engedélyt. Az ombudsman szerint a 
hatóság számára ugyan egyszerűbb, ha a gyanúsítottól már az eljárás meg-
indításakor elveszik a vezetői engedélyt, de az ilyen „eljárásegyszerűsítő” 
megfontolások nem vezethetik a jogalkotót aránytalanul korlátozó szabá-
lyok meghozatalára.

A biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy egyrészt 
a jelentésben megfogalmazott szempontrendszer alapján vizsgálja felül a 
kifogásolt rendelkezéseket, másrészt jogszabályban határozza meg azokat a 
garanciális szabályokat, amelyek a tisztességes eljáráshoz való jog érvénye-
sülése szempontjából szükségesek. Kezdeményezte az országos rendőrfőka-
pitánynál, hogy a rendőrség a helyszíni közlekedésbiztonsági ellenőrzések 
során korszerű elektromos alkoholmérő berendezéseket alkalmazzon. A 
kezdeményezések között a biztos felkérte az Országgyűlést, hogy határozza 
meg a büntetőjogi és a szabálysértési felelősség elhatárolásában alapvető 
fontosságú szabályokat.

Az országos rendőrfőkapitány az ajánlással tartalmilag egyetértett, a 
biztost arról tájékoztatta, hogy legkésőbb egy éven belül az elavultabb al-
koholkimutató indikátorcsöveket elektromos légalkohol csövekkel váltják 
ki. Az országos rendőrfőkapitány egyúttal az elektromos alkoholszondák 
rendőrségi alkalmazásáról szóló ORFK intézkedés felülvizsgálatáról, és e 
tárgyban új utasítás kidolgozásáról is döntött.

Panasz alapján vizsgálatot indított a helyszíni bírságolás alkalmazása során 
alkalmazott nyomtatvány formájával összefüggésben. A megállapított tényál-
lás szerint a panaszossal szemben a rendőrök szabálysértés elkövetése miatt 
intézkedést kezdeményeztek, majd helyszíni bírsággal sújtották. Az erről 
szóló nyomtatványt aláírattatták vele. Később vette csak észre, hogy aláírá-
sával a szabálysértés elkövetését is elismerte. Aláírása felett ugyanis szabad 
szemmel nem olvasható azon szöveg szerepelt, hogy „A túloldali tájékoz-
tatót tudomásul vettem”. A nyomtatvány hátoldalán, hasonló apró méretű 
betűkkel pedig az állt, hogy „A szabálysértés elkövetését elismerem…”. A 
panaszos sérelmezte a tájékoztató szöveg betűméretét. Szerinte az megté-
vesztésre alkalmas, ugyanis tudta nélkül és akarata ellenére ismertették el 
vele a szabálysértés elkövetését. 

Az ombudsman vizsgálati megállapításainak összegzésénél abból indult 
ki, hogy a jogállam követelményeinek egyike a tisztességes eljáráshoz való 
jog. A helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány hátoldalán található, 
teljes egészében rendkívül apró betűs szöveg olvasása látáshibás személyek-
nek nehéz, de a jó látásúak számára is megterhelő. A helyszíni bírság alkal-
mazásakor a nyomtatványt használó rendőr ugyan formálisan eleget tesz 
törvényben foglalt kötelezettségének, amikor a bírságot elfogadó személy 
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rendelkezésére bocsátja a kitöltött és aláírattatott nyomtatvány egy máso-
lati példányát, de a tisztességes eljárás azt is megköveteli, hogy a nyomtat-
vány – annak a tájékoztatásban betöltött fontos szerepére tekintettel – nem-
csak tartalmában legyen megfelelő, hanem olvashatónak, a megbírságolt 
személy számára használhatónak is kell lennie. Ennek hiányában a nyom-
tatvány nem alkalmas funkciója betöltésére, azaz tájékoztatásra, ami a jog-
államiságból eredő jogbiztonság követelményével, ezen belül a tisztességes 
eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz.

Az ombudsmani vizsgálat megállapítása szerint a helyszíni bírságolás 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet melléklete szerinti bírsá-
golásra szolgáló, a rendőrök által kötelezően alkalmazandó nyomtatvány 
rendkívül apró betűmérete sérti a jogállamiságból eredő jogbiztonság kö-
vetelményét, ezen belül a tisztességes eljáráshoz való jogot. A biztos javasol-
ta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy fontolja meg a vonatko-
zó jogszabály módosítását annak érdekében, hogy a norma mellékletében 
található nyomtatványok (illetve az azon található tájékoztatás) minden 
érintett számára szabad szemmel, könnyen olvashatók és értelmezhetők 
legyenek. A miniszter válaszában ígéretet tett arra, hogy lépéseket tesz a 
nyomtatvány-minta nagyobbításával vagy tipográfi ai kiemeléssel való meg-
változtatására a panaszoséhoz hasonló félreértések esélyének csökkentése 
érdekében.18

Az állampolgári panasz alapján indított vizsgálata során az országgyűlé-
si biztos áttekintette a rendőrség gyakorlatát a közlekedési szabálysértések 
dokumentálása és a bizonyítékoknak az elkövető számára a szabálysértési 
törvény alapján történő bemutatása vonatkozásában.

A panaszos gépkocsivezető az eljáró rendőröket arra kérte, mutassák 
meg neki a gyorshajtásáról készült felvételt, azt azonban megtagadták, arra 
hivatkozva, hogy azt csak külföldi állampolgár nézheti meg. Arról tájékoz-
tatták, hogy amennyiben a panaszos nem fogadja el a közölt sebességada-
tot, úgy a szabálysértési eljárás keretében megtekintheti ugyan a felvételt, 
de ott már akár a helyszíni bírság tízszeresét is kiróhatják.

A vizsgálat során a biztos megállapította, hogy a kérdést nem jogszabály, 
hanem az Országos Rendőr-főkapitányság egy belső intézkedése szabályoz-
za, amely szerint a sebességtúllépésről készített videofelvételt valóban csak 
a külföldi elkövető tekintheti meg a helyszínen.

Az országos rendőrfőkapitány az ombudsman kérdésére jelezte, hogy a 
videokazettán rögzített szabálysértések képeinek helyszíni bemutatása szá-
mos gyakorlati problémát vet fel. A felvétel visszatekercselése megnehezíti 

18 OBH 1982/2008.
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az ellenőrzést végző rendőrök tevékenységének parancsnoki kontrollját, il-
letve ilyen esetben már többször előfordult a képanyag indokolatlan törlése 
is. A főkapitány szerint a külföldiek azért nézhetik meg a felvételeket, mert 
a rendőröknek nyelvismeret hiányában nehézséget okozhat a jogsértés el-
magyarázása, amiben viszont a képek segítenek.

A biztos rámutatott arra is, hogy a szabálysértési eljárásra vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések egyértelműen rögzítik az eljárás alá vont személy 
jogait, így különösen azt, hogy joga van megismerni eljáró hatóság bizonyí-
tékait. E jogot a jogszabályi rendelkezések az eljárás minden szakaszában 
biztosítani rendelik és még a helyszíni bírság kiszabásának eljárásában sem 
korlátozzák. A helyszíni bírság elfogadása, az eljárás alá vont személy erről 
szóló döntése a biztos szerint nem befolyásolható, vagy korlátozható azzal, 
hogy a rendőrség bármilyen technikai jellegű okra hivatkozva, kifejezett 
kérés ellenére sem mutatja be bizonyítékait (a szóban forgó ügyben a se-
bességtúllépést dokumentáló felvételeit). Mindezekre fi gyelemmel a biztos 
megállapította, hogy a rendőrség sérti a szabálysértésekről szóló törvény 
rendelkezéseit, a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben nem teszi 
lehetővé a sebességtúllépést dokumentáló felvételek helyszíni megtekinté-
sét. Az ombudsman szerint hátrányos megkülönböztetést okoz a helyszí-
ni bírságolás során a rendőrség, amikor a külföldiek számára biztosítja 
a gyorshajtásról készült felvétel megtekintését, a magyaroknak azonban 
nem. 

Noha az országos rendőrfőkapitány a jelentés közzététele után a sajtót 
arról tájékoztatta, hogy lehetővé fogják tenni a képek megismerését a ma-
gyar állampolgárok számára, a biztost azonban utóbb arról tájékoztatta, 
hogy továbbra sem tartja indokoltnak és nem kívánja biztosítani a képek 
megismerhetőségét.19 

A közösségi közlekedést érintő ügyek
Az országgyűlési biztos több átfogó vizsgálatot folytatott különböző tömeg-
közlekedési közszolgáltatók jegyellenőrzési, pótdíjazási és esetenként követelésérvé-
nyesítési gyakorlata tekintetében. 

Az első ilyen vizsgálat 2008-ban a BKV Zrt. tevékenységére irányult, a 
jelentés megállapításai különösen a BKV Zrt. üzletszabályzatának hiányá-
ra, a panaszok kivizsgálására, a jegyvásárlási lehetőség biztosításának hiá-
nyosságaira, a BKV Zrt. utazási jogosultságot ellenőrző munkatársai azo-
nosíthatóságának hiányosságaira, a tisztességes eljárás követelményének 
érvényesülésére, a követelések elévülésére, és a méltányosság gyakorlására 

19 OBH 6142/2008.
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irányultak. A vizsgálat feltárta, hogy a BKV Zrt. törvényi kötelezettsége 
ellenére nem rendelkezett a vizsgálat időpontjában az NKH által jóváha-
gyott Üzletszabályzattal; panaszkezelési gyakorlata – fi gyelemmel a lefoly-
tatott vizsgálat tényszerűségét gyakran nélkülöző válaszlevelekre, valamint 
a válaszadás sokszor rendkívül hosszú idejére – sérti az utasok tisztessé-
ges eljáráshoz való jogát; nem biztosítja minden általa üzemeltetett meg-
állóhelyen az előzetes jegyvásárlás lehetőségét, továbbá jegy vásárlásra a 
járművekre való felszálláskor sem biztosít olyan megállókban lehetőséget, 
ahol arra másképp nincs lehetőség, ugyanakkor a jegy nélkül utazókkal 
szemben kivétel nélkül pótdíjköveteléssel lép fel, amely által a jogbiztonság 
követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozza; utazási 
jogosultságot ellenőrző munkatársainak azonosíthatósága tekintetében a 
biztos elengedhetetlennek tartotta annak biztosítását, hogy az ellenőrök 
és biztonsági őrök egy esetleges konfl iktushelyzetben se válhassanak „arc-
talanná”, tekintettel arra, hogy tevékenységüket minden esetben egy köz-
szolgáltató képviselőiként végzik. A biztos kiemelte egyúttal, hogy az uta-
sok emberi méltósághoz fűződő jogát sérti, ha BKV Zrt. jegyellenőrzést 
végző munkatársa az utas magatartását – jogszerűségétől függetlenül –, il-
letve menetjegyének hiányát kifogásolható hangnemben minősíti, vagy az 
utasokkal szemben más, őt megalázó módon viselkedik. A pótdíjkövetelé-
sek elévülése és az elévült követelések érvényesítése tekintetében a jelentés 
rámutatott, hogy a BKV Zrt. azon gyakorlata, miszerint pótdíjköveteléseit 
a polgári jog általános, 5 éves elévülési idején belül érvényesíti, nem felel 
meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, amelyek villamossal, autó-
busszal és trolibusszal történő személyszállítás esetén 1 éves elévülési időt 
írnak elő.20

A biztos e témakörben 2009-ben utóvizsgálatot folytatott. Számos tekin-
tetben a feltárt visszásságok orvoslása tekintetében előrelépést tapasztalt. 
Továbbra is fennálló problémaként értékelte azonban, hogy a jegyvásárlási 
lehetőségek érdemben nem bővültek, az ellenőrök eljárása során az emberi 
méltóságot sértő eljárások továbbra is nagy számban előfordulnak.21

Az állami alkalmazottak utazási utalványaival összefüggésben a biztos a visz-
szásságot eredményező helyzetet tárt fel azzal összefüggésben, miszerint az 
állami alkalmazottak évi 12 utazásra szóló utalványa könnyen hamisítható, 
másolható, és ez számos – a kedvezményt jogszerűen igénybe vevő – utas 
számára kellemetlen, olykor megalázó jogvitához vezethet minden olyan – 
a panaszok szerint viszonylag gyakran előforduló – esetben, amikor a jegy-

20 OBH 3078/2008.
21 OBH 1801/2009.
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vizsgáló azt feltételezi, hogy az utalvány hamis vagy hamisított. A helyzet 
megoldása érdekében azt javasolta a közlekedésért felelős miniszternek, 
hogy tegye meg mindazon jogalkotási és technikai intézkedéseket, ame-
lyek által a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 
Korm. rendelet alapján biztosított kedvezményeket igénybevevők e jogo-
sultságukat kétséget kizáróan igazolni tudják, és amelyek egyúttal kizárják 
a visszaélések lehetőségét. A jogszabály módosítására még nem került sor, 
bár a probléma megoldására a miniszter ígéretet tett.22

Az országgyűlési biztos részben hivatalból, részben panaszok alapján in-
dította meg vizsgálatát a MÁV-START Zrt. jegyellenőrzési, pótdíjazási gyakor-
lata tekintetében. 

A vizsgálat során feltárta, hogy a MÁV START Zrt.-hez érkezett, a jegy-
vizsgálók eljárását sérelmező panaszok döntő többsége azt sérelmezte, 
hogy az eljáró jegyvizsgáló, illetve milyen – otromba, olykor nyomdafes-
téket nem tűrő – stílusban beszélt a panaszossal. A biztos e tekintetben is 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy az utasok emberi méltósághoz fűződő jogát 
sérti, ha a MÁV-START Zrt. jegyellenőrzést végző munkatársa az utas ma-
gatartását – jogszerűségétől függetlenül –, illetve menetjegyének hiányát 
vagy bármilyen hiányosságát kifogásolható hangnemben minősíti, vagy az 
utasokkal szemben más, őket megalázó módon viselkedik. 

A vizsgálat a jegy nélkül utazó utasok vonatról történő leszállítása te-
kintetében megállapította, hogy e szankciót a vasúttársaság gyermekek 
esetében csak korlátozottan alkalmazhatja. A vasúttársaság a gyermekek 
védelemhez való jogának sérelmét okozza ugyanis minden olyan esetben, 
amikor szülő vagy más felügyelő nélkül utazó gyermeket szállítanak le a 
vonatról, az úticéltól eltérő megállóhelyen/állomáson, úgy, hogy megfelelő 
felügyeletet ellátó személyre nem tudja a gyermekeket rábízni.

A jelentés ismételten visszásságot állapított meg azzal kapcsolatban, hogy 
az állami alkalmazottak utazási utalványa könnyen hamisítható, illetve an-
nak eredeti volta egyértelműen nem állapítható meg, amelynek okán szá-
mos utas a jegyvizsgáló részéről indokolatlan gyanúsításoknak, pótdíjazási 
eljárásoknak van kitéve.23

Az állampolgári panasz alapján indult vizsgálat során az országgyűlési 
biztos megállapította, hogy BKV Zrt. – a vonatkozó önkormányzati rende-
let alapján – a bérletek utólagos bemutatásáért aránytalanul magas díjat számít 
fel, és mivel e díj nem csak a szolgáltató költségeinek fedezését szolgálja, 
egyfajta büntetésként is szolgál. A szankciós jelleg sérti az utasok tisztessé-

22 OBH 5753/2008.
23 OBH 1803/2009.
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ges eljáráshoz való jogát. Az országgyűlési ezért a bérletbemutatás díjának 
felülvizsgálatát javasolta. Budapest Főváros Önkormányzata az ajánlásnak 
megfelelően módosította vonatkozó rendeletét, érdemben csökkentve a 
bérletbemutatás költségét.24

Az országgyűlési biztos vizsgálatot folytatott a budapesti forgalomcsillapí-
tási modellkísérlettel (műdugó) kapcsolatban. Jelentésében üdvözlendőnek 
tartotta a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezési kérdésekkel kap-
csolatos tevékenységének azon elemeit, amelyek a fővárosban élő, illetve 
dolgozó állampolgárok életminőségének javítását célozzák. Nagyra érté-
kelte, hogy a fővárosi önkormányzat felismerte a fővárosi közlekedési rend-
szer alapvető reformjának szükségességét. A budapesti közlekedés rendsze-
rének reformja azonban a biztos álláspontja szerint nem valósítható meg 
pusztán az egyéni, gépjárművel való közlekedés korlátozásával, hanem erre 
csak azzal egy időben kerülhet sor, amikor az önkormányzat egyidejűleg 
megfelelő alternatív közösségi közlekedési rendszert tud működtetni. Bu-
dapest közösségi közlekedési rendszere jelenleg e követelményeknek nem 
felel meg. Nem rendelkezik sem mennyiségileg, sem minőségileg azokkal 
a többletkapacitásokkal, amelyek egy ilyen reform sikeréhez elengedhe-
tetlenül szükségesek lennének. A biztos felkérte a Budapest Főváros Ön-
kormányzatát, hogy a közlekedésszervezési tevékenysége során tartsa szem 
előtt az alapvető jogok érvényesülésével összefüggő szempontokat is.25

Komoly problémákat tapasztalt az országgyűlési biztos a helyközi autó-
busz-közlekedésben a hosszú távú állva utazás tekintetében. A vizsgálat meg-
állapította, hogy a távolsági (helyközi) buszközlekedésben az utasok által 
visszatérő rendszerességgel panaszolt, sérelmezett problémát, az utas-biz-
tonság szempontjából pedig komoly kockázati tényezőt jelent, hogy nagy 
utasforgalmú viszonylatokon a zsúfolt időszakokban egyes Volán járatokon 
az ülőhelyek számát meghaladó számú menetjegy azokban az esetekben 
is eladásra kerül, amikor az autóbuszon állóhely nincs kialakítva. Ennek 
következtében a szolgáltatást igénybe vevő akár több száz kilométeres távol-
ságot is utazhat autópályán, nagy sebességgel, ülőhely és megfelelő kapasz-
kodó nélkül, így az utasbiztonság alapvető feltételeinek hiányában komoly 
baleset- és életveszélynek van kitéve. 

E helyzetet felmérve a biztos megállapította, hogy a Volán társaságok 
menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi távolsági (helyközi) forga-
lomban történő igénybevételére vonatkozó „Utazási feltételek” vonatkozó 
rendelkezései nem szabályozzák megfelelően az álló utasok szállítására, az 

24 OBH 6122/2008.
25 OBH 3891/2009.
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álló utasok szállítására is jogosult autóbuszokon a személyszállítás pontos 
feltételeire, az állóhelyek biztonsági kialakítására, illetve a biztonsági övek 
használatára vonatkozó szabályokat, a vonatkozó jogszabályok pedig e vo-
natkozásban kötelező érvényű szabályokat nem határoznak meg, ekként 
utasbiztonsági szempontból elégtelenek, a fennálló szabályozási hiányossá-
gok következtében pedig sérül az érintett utasoknak a jogbiztonsághoz, a 
jogállamiság elvéből fakadó tisztességes eljáráshoz való alapvető joga.26

Az iskolabusz üzemeltetésének kérdése merült fel azzal összefüggésben, hogy 
a Volán társaságok a KRESZ 2009. szeptember 1-jétől hatályba lépő módo-
sítási által előírt biztonságtechnikai feltételeket iskolabusz járataikon nem 
tudták vállalni.

A biztos az iskolabuszok üzemeltetésre vonatkozó szabályozás gyakorlati 
alkalmazását érintő vizsgálata során megállapította, hogy a KRESZ isko-
labuszokra vonatkozó, 2009. szeptember elsejétől hatályba lépett előírásai 
szerint a gyermekeket biztonsági övvel, 135 cm alatt külön gyermekbiz-
tonsági rendszerben kell rögzíteni, álló utast nem szállíthat, azonban nem 
kell biztonsági rendszerben rögzíteni a gyermekeket abban az esetben, ha 
a nem menetrend szerint közlekedő autóbuszon – a belső kialakításnak 
megfelelően, valamint a forgalmi engedélyben rögzített adatok alapján – 
lehetőség van álló utasok szállítására.

Előbbiek alapján a közlekedési tárca álláspontja szerint a KRESZ iskola-
buszokra vonatkozó rendelkezései hatályba lépésükkor nem lehetetlenítik 
el a gyermekek autóbuszos szállítását és nem zárják el az önkormányzato-
kat az erre a célra igénybe vehető támogatásoktól. A minisztérium arról 
a tényről, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2007-ben kerültek 
elfogadásra, gyakorlati alkalmazásuk előkészítésére a hatályba lépésig két 
év állt rendelkezésre. 

A biztos álláspontja szerint a közlekedési kormányzat a jogbiztonság alap-
vető alkotmányos követelményével ellentétesen olyan alternatív jogértel-
mezési lehetőséget kínált fel az érintett közszolgáltatók számára, amelynek 
alkalmazásával kibújhatnak törvényes kötelezettségük alól, olyan gyakorla-
tot, mintát mutatva a társadalmi élet szereplői felé, mely szerint a kivételes 
helyzetben lévő, a végrehajtó hatalom által kiválasztott jogalanyok, a felkí-
nált jogértelmezési „mentőövet” megragadva mentességet élvezhetnének 
a törvényi kötelezettségek betartása alól. Megállapítható, hogy a jogsza-
bály a korábbinál lényegesen szigorúbb rendelkezéseinek bevezetésére elő-
irányzott határidő, a szolgáltatók számára a rendelkezésre álló autóbuszok 
utasbiztonság szempontjából mérvadó műszaki felszereltsége és a járművek 

26 OBH 1169/2009.
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jelentős száma miatt olyan jelentős anyagi forrást igényelt volna, amelynek 
hiányában a KRESZ új rendelkezéseiben foglaltak teljesítése a 2009 szep-
temberéig nem volt lehetséges. 

A biztos felhívta a fi gyelmet azonban arra a tényre, hogy a jogszabály-
módosítás előkészítése során lefolytatott szakmai egyeztetések során mind-
ezek a kockázatok nyilvánvalóan ismertek kellett, hogy legyenek a jogsza-
bály gazdájaként felelős közlekedési tárca számára. Ebből következik, hogy 
a jelenlegi, a jogbiztonság követelményével ellentétes állapot kialakulása az 
új rendelkezések bevezetésére szabott határidő ésszerűbb megválasztásával 
és/vagy az utasbiztonság feltételeinek elősegítéséhez szükséges technikai 
módosítások fi nanszírozásának, illetve megfelelő járművek beszerzésének 
támogatásával elkerülhető lett volna.27 

A biztos a Közlekedési projekt keretében hivatalból és panaszok alapján 
átfogó vizsgálatot folytatott a közösségi közlekedést igénybe vevő állampolgárok 
esélyegyenlőségének biztosítása tekintetében.

A vizsgálat fő témaköre egyrészt a menetrend szerinti autóbuszos ille-
tőleg vasúti személyszállítást végző társaságok gyakorlatában az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítása, másrészt a közösségi közlekedéssel összefüg-
gő beruházások esetében az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek 
megvalósulása.

A vizsgálat a közösségi közlekedési közszolgáltatók megkeresésre adott 
válaszai alapján feltárta, hogy az akadálymentesítésre a Fot. által előírt 
2010. január 1-jei határidőt egy szolgáltató sem tudja tartani. A közössé-
gi közlekedés keretében igénybe vehető megállók, pályaudvarok, aluljárók 
tekintetében is nagy elmaradások tapasztalhatóak. A vasúti közlekedésre 
vonatkozó határidőt már 2013-ra módosították a vasúti törvényben, és a 
közlekedési tárca tájékoztatása szerint ugyanezt tervezik a buszközlekedés 
esetében is.

A beruházások esetében az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendsze-
rének érvényesülése teljesen vegyes. Bár a Fot. már megszületésekor előírta 
a 2010-es határidőt, tehát 12 év állt rendelkezésre a fokozatos átalakításra, 
például az építési szabályok esetében végzett vizsgálat azt mutatja, hogy az 
OTÉK csak a 2008-as módosítása alapján tartalmaz részletesebb támpon-
tokat az akadálymentességgel összefüggésben, ezen rendelkezéseket azon-
ban csak a 2008. szeptember 12. után indult ügyekben kell alkalmazni. 

A jelenleg megvalósuló beruházások esetében – bár már élnek a hivat-
kozott részletszabályok – sok esetben csak a részleges akadálymentesítés 
valósul meg, jellemzően a mozgáskorlátozottak igényeit próbálják szem 

27 OBH 1169/2009.
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előtt tartani, a siketekről, vakokról egyéb fogyatékkal élőkről jellemzően 
megfeledkeznek. Ennek ellenére a kivitelezés megtörténik, a műszaki en-
gedélyezésen is átmegy. Ebből az a következtetés vonható le, hogy vagy a 
hatályos építési szabályok alapján nem egyértelmű, hogy pontosan milyen 
követelményeknek kell megfeleljen egy építmény, vagy az ellenőrző enge-
délyező hatóság munkáját szabályozó joganyag nem terjed ki arra, hogy 
a teljes akadálymentesség hiányában megtagadható legyen az engedélyek 
kiadása.

A Magyar Építész Kamara elnökének álláspontja szerint az egyetemes 
tervezés elve még nem épült be teljes mértékben a hazai építész tervezési 
gyakorlatba, már csak azért sem, mert tudomása szerint a felsőfokú építész-
képzésbe még nem épült be intézményesen az egyetemes tervezés szemlé-
letmódjának megismertetése.

Folyamatban lévő vizsgálatok
2009 év végén a közlekedés témakörét érintően folyamatban volt a vizsgá-
lat a téli közlekedés biztonságával összefüggő állami feladatok, a gyalogát-
kelőhelyek akusztikus akadálymentesítése, a budapesti szmogriadó szabá-
lyozása és gyakorlata, a BKV Zrt. és a MÁV-START Zrt. egyes járművein 
tapasztalható utazási körülmények, a metrón a vizuális fi gyelmeztető jelzés 
hiánya, a pótdíjak jogi jellege, valamint a gyermekek pótdíjazása tekinte-
tében.

2.1.4.
Sztrájkjogi projekt

Az Alkotmány 70/C. §-ában deklarált, sztrájkjoghoz való alkotmányos 
alapjog érvényesülése, illetve a „sztrájkjogi gyakorlat” kimunkálása ér-
dekében az országgyűlési biztos 2008 őszén átfogó, a kérdés valamennyi 
releváns alapjogi szempontját feltáró projektet indított. A közelmúlt nagy 
tömegeket érintő sztrájkjai, az azokkal kapcsolatban megnyilvánuló, szé-
les körű jogi, szakmai és társadalmi viták ugyanis azt bizonyították, hogy 
a sztrájk jogszerű gyakorlásának szabályai még nincsenek kellőképpen 
kidolgozva a magyar jogrendszerben. A projekt elindításához konkrét 
indokot a közszolgáltatásokat nyújtó szerveknél – különösen a személy-
szállítást végző társaságoknál – lezajlott sztrájkok szolgáltattak, amelyek 
a társadalom jelentős részét érintették. A sok esetben jelentős érdeksérel-
met – akár alapjog sérelmet is – okozó munkabeszüntetések miatt ugyanis 
számos panaszbeadvány érkezett az ombudsmanhoz. A panaszosok több-
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sége azt sérelmezte, hogy a sztrájk miatt ellehetetlenült a munkába, isko-
lába, egészségügyi intézménybe való eljutása, és emiatt nem tudott igény-
be venni valamely közszolgáltatást (például orvosi ellátást, oktatást), de 
volt aki a sztrájk miatt bekövetkezett munkanap/fi zetés-kiesést panaszol-
ta, illetve az igénybe vett egyéb közlekedési eszközök költségének, vagy 
felmerült kárának a megtérítéséhez kérte a biztos segítségét. Akadtak 
azonban olyan beadványok is, amelyekben arra a kérdésre vártak választ 
a panaszosok, hogy a sztrájkolók „meddig korlátozhatják embertársaikat 
alapvető emberi jogaik gyakorlásában?”.

A korábbi ombudsmani gyakorlattól eltérően – amely arra való hivat-
kozással, hogy a sztrájkkal összefüggő visszásságok nagy része a munkavi-
szony keretében merült fel, a munkáltató és a munkavállalói között fennál-
ló érdekkonfl iktus vizsgálata pedig nem tartozik az ombudsman vizsgálati 
körébe, s az ilyen jellegű panaszokat elutasította –, a sztrájkjog új, proaktív 
szemléletű megközelítési módja azon a megállapításon alapult, hogy a köz-
szolgáltatásokat ellátó szervek munkavállalóinak sztrájkja, szükségképpen 
érinti a munkajogviszonyon kívül eső, a közszolgáltatást igénybe vevő sze-
mélyek körét is. Az e dimenzióban keletkezett, alapvető jogokkal összefüg-
gő visszásságok gyanúja pedig megalapozza az országgyűlési biztos hatás-
körét. A sztrájkjogi kérdések horizontális vizsgálata helyett (munkavállalók 
és munkaadó viszonya), a hangsúly a vertikális vonalra (a sztrájkoló dolgo-
zók, valamint a közszolgáltató és a lakosság) helyeződött át.

A vizsgálat kezdetén, a 2008-as évben került sor – a hazai szabályozás 
hiányosságainak feltárása és a panaszbeadványokban megfogalmazott sé-
relmek alapján – a projekt alapjogi tézissorának és problématérképének 
kidolgozására. Ezek jelölték ki azokat a főbb csomópontokat, amelyek men-
tén sor kerülhetett a hivatalból indított eljárások lefolytatására. A legtöbb 
sérelmet okozó problémaként a biztos két kérdéskört jelölt meg: a még 
elégséges szolgáltatás biztosításának kötelezettségét, valamint a sztrájk kez-
detével, végével, kiterjedésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget. 

Eljárása során ugyanakkor egyszerre legalább két – egymással akár éles 
ellentétben álló – érdek konfl iktusára is fi gyelemmel kellett lennie. Egy-
részről védenie kellett a sztrájkban részt vevők jogait, hiszen a sztrájkhoz 
való jog – a sztrájktörvényben meghatározott korlátok között – olyan Al-
kotmányban biztosított jog, amely gazdasági, szociális érdekeik védelme 
érdekében megilleti a munkavállalókat. Másrészről pedig védenie kellett 
a sztrájkban tevékenyen részt nem vállaló, azt „elszenvedő” állampolgár-
ok jogait is, hiszen a sztrájkjog gyakorlása szükségszerűen az ő alapjogaik 
korlátozásával jár.
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A sztrájk esetén biztosítandó elégséges szolgáltatás kérdése
Az elégséges szolgáltatás biztosításával kapcsolatos vizsgálatok a Sztrájktör-
vény által külön „nevesített” ágazatokban zajlottak, vagyis azokban, ame-
lyekben – a Sztrájktörvény rendelkezései alapján – csak úgy gyakorolható 
a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja.28 Ilyen 
a közlekedési ágazat, azon belül is a vasúti, illetve a fővárosi tömegköz-
lekedési szervezetek (MÁV, BKV), illetve az oktatás, az energiaipar és az 
egészségügyi ágazat.

A közlekedés területén folytatott vizsgálata során a biztos megállapította, 
hogy a MÁV és BKV munkavállalóinak sztrájkja idején a még elégséges 
szolgáltatás biztosítása azért maradt el, mert a sztrájkot megelőző egyeztető 
tárgyalások során a felek nem tudtak megállapodni annak mértékéről. A 
kompromisszumkészség hiánya főként a jogszabályi rendelkezésekre vezet-
hető vissza, mivel a Sztrájktörvény az egyeztető tárgyalások eredményte-
lenségét nem értékeli, ahhoz nem fűz jogkövetkezményt. 

Az országgyűlési biztos nem tartotta céljának és feladatának a még elég-
séges szolgáltatás mértékének meghatározását, arra azonban fel kívánta 
hívni a fi gyelmet, hogy a Sztrájktörvény a megállapodás kialakítását olyan 
felekre bízza, akik között az érdekek kölcsönös elismerése, a közös aka-
raton alapuló megegyezés eleve kizárt. Mindezek alapján az ombudsman 
a jogállamiság elvéből eredő jogbiztonság követelményével, illetve a moz-
gásszabadsággal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét állapította meg, 
tekintettel arra, hogy a közlekedési dolgozók általános sztrájkja esetén a 
lakosság azért esik el teljes egészében a tömegközlekedési közszolgáltatás 
igénybevételének lehetőségétől, mert a még elégséges szolgáltatás megha-
tározására hivatott feleknek a jogi szabályozás hiányosságaira visszavezet-
hetően a megállapodás megkötése nem áll érdekében.

Felhívta a fi gyelmet továbbá arra is, hogy a lakosság számára nyújtott 
közszolgáltatások biztosítása végső soron állami, illetve önkormányzati fel-
adat. E feladatának a kötelezett elsősorban a közszolgáltatás-nyújtás jogi 
szabályozásának kialakításával tehet eleget. Abban az esetben azonban, ha 
a közszolgáltatás az azt eredetileg nyújtó közszolgáltató tevékenységével a 
még elégséges mértékben sem biztosítható, a közszolgáltatás kötelezettjé-
nek – tehát az államnak, illetve az önkormányzatnak – a feladata, hogy az 
esetleges helyettesítő szolgáltatásokról gondoskodjon. 

28 Sztrájktörvény 4. § (2) : „Annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő 
tevékenységet végez – így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, 
továbbá az áram-, a víz-, a gáz- és egyéb energiaszolgáltatását ellátó szerveknél –, csak úgy 
gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja. Ennek 
mértéke és feltételei a sztrájkot megelőző egyeztetés tárgyát képezik.”
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A szolgáltató kárfelelősségével kapcsolatban a biztos rögzítette, hogy ál-
láspontja szerint kárnak kell tekinteni minden olyan indokolt költséget, 
amelyet a közszolgáltatás kiesése miatt a szolgáltatás igénybevételére jogo-
sultaknak, illetve azt a rendes működés szerint igénybe vevőknek meg kell 
fi zetniük. 

Az országgyűlési biztos a jelentésben megállapított visszásságokra tekin-
tettel kezdeményezte a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójánál, hogy vizsgál-
ja meg, a társaság üzletszabályzatának módosításával kiküszöbölhetőek-e 
a közszolgáltatás kiesése esetére meghatározott kártalanítás, kártérítés 
hiányosságaival kapcsolatosan feltárt visszásságok. A közlekedési, hírköz-
lési és energiaügyi miniszternek javasolta, hogy fontolja meg a jogszerű 
sztrájkkal kapcsolatos kártalanítási (és a jogellenes sztrájkkal összefüggő 
kártérítési) felelősség kérdéseinek egyértelmű rendezését, különös tekin-
tettel a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál 
zajló munkabeszüntetések esetére. Végül az igazságügyi és rendészeti mi-
niszternél kezdeményezte, hogy vizsgálja meg, jogszabályalkotással, illetve 
jogszabály-módosítással mi módon orvosolhatók a jelentésben feltárt, az 
elégséges szolgáltatás biztosításával, a sztrájk jogszerűségének kérdéseivel 
kapcsolatos visszásságok.

Az oktatás, energiaszolgáltatás, egészségügy területén folytatott vizsgá-
lata során a biztos ismételten megállapította, hogy mivel semmilyen jog-
szabályi rendelkezés, iránymutatás nincs arra nézve, hogy mit és mennyit 
kellene biztosítani elégséges szolgáltatásként, ezért mind a munkáltatói, 
mind a munkavállalói oldal eltérő mértékben határozná meg annak mér-
tékét. Bár a sztrájkban érintett mindkét oldal szeretne valamilyen szinten 
eleget tenni ezen törvényi kötelezettségnek, a kötelező erő hiánya miatt az 
egyeztetéseik nem mindig vezetnek eredményre. Ugyanakkor – a megkere-
sésekre adott válaszok alapján – egyértelműen körvonalazódott egy olyan 
tendencia, szabályozás és gyakorlat, amely szerint a felek, az ágazatért fele-
lős minisztérium közreműködésével olyan kötelező érvényű megállapodást 
kívánnak kötni, amely szabályozná az adott ágazatra érvényes, a sztrájkjog 
gyakorlásával és a még elégséges szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kö-
telezettségeket. 

A biztos álláspontja szerint éppen azért kizárólag a még elégséges szol-
gáltatás biztosításával összefüggő, minden érintett alapvető jogára fi gye-
lemmel lévő, komplex jogi szabályozás lenne csak képes kiváltani a sztrájk-
törvény hatályos szövegével nem minden elemében konform, eseti ágazati 
szabályokat.
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A közszolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége
A közszolgáltatók tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos, hivatalból in-
dított vizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy sztrájkfenyegetettség 
esetén az állampolgárok hol és milyen formában kaphatnak felvilágosítást 
a lehetséges sztrájkról, annak kezdetéről és időtartamáról, illetve a sztrájk 
esetén biztosítandó elégséges szolgáltatásról.

A tömegközlekedés területére irányuló vizsgálat során az ombudsman 
ezzel kapcsolatban tájékoztatást kért a Magyar Államvasutak Zrt., és a Bu-
dapesti Közlekedési Vállalat Zrt. vezetőitől, illetve a közszolgáltatás meg-
rendelőitől, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztertől valamint 
Budapest Főváros Főpolgármesterétől. Az igazságügyi és rendészeti mi-
nisztert azzal a kérdéssel kapcsolatban kereste meg, hogy az irányítása alá 
tartozó minisztériumban készültek-e olyan jogszabálytervezetek, amelyek 
az egyes közszolgáltatók esetében elősegítenék az elégséges szolgáltatás 
mértékének meghatározását, illetve amennyiben erre még nem került sor, 
tervezik-e vagy folyamatban van-e ilyen jogszabályok megalkotása.

A kapott tájékoztatás szerint mind a MÁV, mind a BKV a saját maga által 
kialakított eljárási rend szerint – a megállókban, pályaudvarokon elhelye-
zett hirdetményeken kívül, az írott és elektronikus sajtóban sajtóközlemé-
nyek kiadásával, illetve internetes honlapjukon keresztül – igyekszik eleget 
tenni a tájékoztatási kötelezettségének. 

A Fővárosi Önkormányzat vezetője, mint a szolgáltatás megrendelője, 
azonban arról tájékoztatta a biztost, hogy álláspontja szerint a fővárost 
sztrájk esetén nem terheli tájékoztatási kötelezettség.

Az országgyűlési biztos nem értett egyet a főpolgármester álláspontjával. 
Jelentésében hangsúlyozta, hogy a helyi tömegközlekedést biztosítása az ön-
kormányzat feladata, amely kötelezettség – az elégséges szolgáltatás erejéig 
–, sztrájk esetén is terheli. Amennyiben a sztrájkkal érintett felek nem tudtak 
megállapodni abban, hogy milyen mértékű elégséges szolgáltatást nyújtsa-
nak, úgy az önkormányzatnak, mint a közszolgáltatás biztosításáért felelős 
szervnek, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevőit megfelelően tájékoztassa a szolgáltatás elmaradásáról, illetve 
azokról az intézkedésekről, amelyeket annak érdekében tett, hogy a kiesett 
szolgáltatást – az elégséges szolgáltatás mértékéig – pótolja. Meg kell vizsgál-
nia azokat a lehetőségeket is, amelyekkel elősegítheti az állampolgárok szá-
mára a szabad mozgáshoz való jog érvényesülését (például a közlekedés meg-
könnyítése érdekében egyes útszakaszok időszakosan kerékpárúttá minősíté-
sével, egyirányúsításával, a gyalogosforgalom megkönnyítésével stb.), és létre 
kell hoznia olyan fórumot, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan 
tájékozódhatnak a rendelkezésükre álló közlekedési lehetőségekről.
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A közlekedési közszolgáltatók válaszainak alapjogi szempontú elemzése 
során az ombudsman megállapította, hogy a sztrájkkal kapcsolatos min-
den releváns információ, tény (a sztrájk bejelentése, kezdete, időtartama, a 
sztrájk során nyújtandó szolgáltatás, annak mértéke stb.) közérdekű adat-
nak minősül, amelyet a közfeladatot ellátó szervnek haladéktalanul nyilvá-
nosságra kell hoznia. A közérdekű adatok nyilvánossága, megismerhetősé-
ge ugyanis előkérdése és feltétele lehet több alapjog – így a szabad közle-
kedéshez való jog – gyakorolhatóságának is. A két alapjog között ugyanis 
adott esetben koherens kapcsolat állhat fenn. A szabad közlekedéshez való 
jog gyakorolhatóságához elengedhetetlenül szükséges a tömegközlekedési 
vállalatoknál tervezett sztrájkokról való teljes körű tájékoztatás. Amennyi-
ben a megfelelő tájékoztatás elmarad, a munkavállalók nem tudnak idő-
ben a sztrájkhelyzethez alkalmazkodni és ez munkaidő-kieséshez és egyéb 
károk bekövetkezéséhez vezethet.

Mindezek alapján a biztos a közszolgáltatás biztosításáért felelős szervek 
vezetőinél kezdeményezte, hogy a sztrájk esetére vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség, annak formája, valamint azok a jogi lehetőségek, amelyek a 
tájékoztatás elmaradása esetén a közszolgáltatás igénybe vevőit megilletik, 
legyen része a közlekedési közszolgáltatók üzletszabályzatának. 

A közszolgáltatók a biztos javaslatát elfogadták.
Ezen jelentés utóvizsgálata során a biztos azt vizsgálta, hogy a 2009. má-

jus 8-ra meghirdetett sztrájk kapcsán a MÁV-START Zrt. mint a helyközi 
vonatközlekedésért felelős közszolgáltató hogyan tesz eleget a korábbi je-
lentésekben megfogalmazott ombudsmani ajánlásoknak,29 azaz az állam-
polgárok felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének és a még elégséges 
szolgáltatás biztosításának. 

A vizsgálatban részt vevő munkatársak a sztrájkot megelőző napon, illet-
ve a sztrájk napján helyszíni szemlét tartottak a kiemelt, központi pályaud-
varokon (Déli, Keleti, Nyugati pályaudvar) és az iránt érdeklődtek, hogy a 
közszolgáltató biztosítja-e az állampolgárok számára a megfelelő tájékozta-
tást és a még elégséges szolgáltatást. Ennek keretében ellenőrizték, hogy az 
utazóközönség tájékoztatásra szolgáló táblákon szerepel-e és ha igen, mi-
lyen információ a másnapi sztrájkról, a közlekedő vonatokról, az esetleges 
helyettesítő szolgáltatásokról. Emellett tájékozódtak a forgalmi ügyeleten 
és más fórumokon is – például a MÁV honlapján – azzal kapcsolatban, 
hogy a sztrájk ideje alatt mikor, milyen vonatok közlekednek, s azokról az 
állampolgárok milyen módon tájékozódhatnak.

A biztos megállapította, hogy a MÁV-START Zrt. több eszközt is alkal-

29 OBH 5649/2007.; OBH 2533/2008.
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mazott – ilyen volt például a MÁVDIREKT információs központ vonala, az 
állomásokon kihelyezett mobil információs pultok, plakátok – azonban a 
vállalat összességében nem rendelkezett olyan egységes, minden állomásra 
kiterjedő, utastájékoztatási stratégiával, amely sztrájk (vagy egyéb, rend-
kívüli esemény) esetén alkalmazható lenne. A sztrájkot megelőzően és a 
sztrájk időtartama alatt az egyes pályaudvarok – több-kevesebb sikerrel – 
maguk próbálták kialakítani azt az eljárási rendet, amely alapján a közle-
kedni kívánókat informálták. Így az utasok nem kaptak megfelelő tájékoz-
tatást sem a közlekedő vonatokról, sem arról, hogy a forgalom várhatóan 
mikor, milyen ütemben áll helyre.

A tapasztaltak alapján a biztos megállapította, hogy a MÁV-START Zrt. 
azáltal, hogy nem dolgozott ki egységes tájékoztatási stratégiát és az egyes 
pályaudvarokon nem tett meg mindent annak érdekében, hogy eleget te-
gyen a sztrájk esetén fennálló tájékoztatási kötelezettségének, a közlekedés 
szabadságához (szabad mozgáshoz) és a közérdekű adatokhoz való hozzáfé-
réshez való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott. 

Megállapítást nyert az is, hogy az a tény, hogy a felek nem tudnak meg-
állapodni a még elégséges szolgáltatás mértékében, valamint hogy a dol-
gozóknak sem előzetesen, sem a műszakkezdéskor nem kell nyilatkozniuk 
arról, hogy sztrájkba kívánnak-e lépni, korlátozza a közszolgáltatás igény-
bevehetőségét és az arról szóló megfelelő tájékoztatást. Mindez a jogállami-
ság elvéből eredő jogbiztonság követelményének, illetve a mozgásszabadság 
részét képező szabad közlekedéshez való alkotmányos alapjog sérelmének 
közvetlen veszélyét hordozza magában. 

Végül az ombudsman rámutatott arra, hogy a sztrájkjog gyakorlásának 
módja jelentős hatással van a sztrájk által okozott károkra, és arra, hogy a 
sztrájkjog gyakorlása során mennyiben sérülnek harmadik személyek alap-
vető jogai. A jelentésből kiolvasható, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás 
jelentősen csökkenthetné mások jogai korlátozásának mértékét, és megköny-
nyítené az elégséges szolgáltatás és az arról való tájékoztatás biztosítását.

A feltárt visszásságok orvoslása érdekében az ombudsman kezdeményez-
te az igazságügyi és rendészeti miniszternél, hogy vizsgálja meg, a jog-
szabályalkotás, illetve jogszabály-módosítás lehetőségét, különösen arra az 
esetre vonatkozóan, ha a sztrájkban érintett felek nem tesznek eleget a még 
elégséges szolgáltatásról szóló megállapodási kötelezettségüknek. A MÁV-
START Zrt. vezérigazgatójánál kezdeményezte, hogy dolgozzon ki olyan 
sztrájk esetén követendő tájékoztatási stratégiát, amely a sztrájk bejelenté-
sétől kezdve, a sztrájk befejeződéséig komplex módon, valamennyi pálya-
udvarra kötelezően, részletesen szabályozza a tájékoztatással kapcsolatos 
eljárási szabályokat, illetve a tájékoztatás elmaradásának szankcióit.
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A hivatásos szolgálati viszonyban állók sztrájkjoga
Hivatalból indított vizsgálata során a biztos azzal kapcsolatban kérte az 
igazságügyi és rendészeti miniszter álláspontját, hogy a rendvédelmi dol-
gozók teljes sztrájktilalma helyébe ki lehet-e alakítani egy rugalmasabb 
mechanizmust. A miniszter a jelenlegi szabályozást alkotmányosnak és 
megfelelőnek találta, mert közérdek, az alapjogok megfelelő érvényesülé-
sének egyik garanciája, hogy folyamatos és zavartalan legyen a rendvédel-
mi feladatok ellátása. 

Az ombudsman azonban arra mutatott rá, hogy átmeneteket, fokoza-
tokat lehet és célszerű is kialakítani a sztrájkjog teljes tiltása és a sztrájk-
jog teljes gyakorlása között. A miniszteri állásponttal ellentétben szerinte 
a rendvédelmi szervek állományának sztrájkjogát teljesen kizáró jelenlegi 
szabályozás alkotmányosan nem kielégítő. Ennek nem mond ellent az sem, 
hogy a rendvédelmi feladatok ellátásának folyamatossága és zavartalansá-
ga közérdek. A hivatásos állomány nem minden tagja végzi ugyanis a nap 
24 órájában a rendvédelmi szerv rendeltetésének megfelelő, kötelező tevé-
kenységet. A munkavállaló rendelkezésre állása csak az érintett állomány 
egy részének tényleges munkavégzését követeli meg. 

A biztos szerint mindemellett nem várható el a rendvédelmi dolgozóktól, 
hogy érdekérvényesítésük során – a sztrájkjog hiányában – hátrányosabb 
helyzetbe kerüljenek a magánszférában vagy az állami közszolgáltatásban 
sztrájkjoggal rendelkező alkalmazottakhoz képest. Ez különösen belátha-
tó, ha fi gyelembe vesszük, hogy éppen a speciális alá- és fölérendeltségi 
viszonyokból is következően, a szigorú „katonai” rendre épülő hierarchia 
okán a rendvédelmi szervek tagjai sztrájkjog nélkül nem tudnak sikerrel 
fellépni érdekeik érvényesítéséért.

Az ombudsman utalt arra is, hogy a szóban forgó szervezetek esetében 
természetesen fokozottan vizsgálni kell az úgynevezett „még elégséges 
szolgáltatás” biztosítását. Különösebb aggály nélkül akkor gyakorolható 
a sztrájkjog, ha a rendőrségi, polgári védelmi, vám- és pénzügyőrségi, 
büntetés-végrehajtási szervezet, állami és hivatásos tűzoltóságok, pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya a sztrájkjog gyakorlása 
közben is készen áll alapvető feladatai ellátására, mások alapjogainak 
védelmére.

A biztos felkérte az Országgyűlést, fontolja meg a fegyveres szervek hi-
vatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény olyan mó-
dosítását, kiegészítését, amely a mások alapvető jogainak védelméhez szük-
séges korlátokkal – meghatározott feltételek mellett – biztosítja a sztrájkjog 
gyakorlását a törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek munkaválla-
lóinak. Szabó Máté javasolta továbbá, hogy törvénymódosítással teremtsék 
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meg a hiányzó összhangot a sztrájktörvény, valamint a szolgálati viszonyról 
szóló törvény sztrájkot tiltó rendelkezései között.

A Sztrájktörvény és a Munka Törvénykönyvének koherenciája 
A sztrájktörvény normaszövegének vizsgálata során az országgyűlési biz-
tos megállapította, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsághoz 
fűződő joggal összefüggő visszásságot okoz a jogalkotó azzal, hogy nem 
kezdeményezte a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítását an-
nak érdekében, hogy a normaszöveg igazodjon az általa hivatkozott, ha-
tályos 1992. évi XXII. törvényhez (Munka Törvénykönyve). A Sztrájktör-
vény megszületése óta hatályba lépett új Munka Törvénykönyve ugyanis 
nem tartalmazza – a Sztrájktörvény által hivatkozott – 66/A. § számozású 
szakaszt. 

Mindezekre fi gyelemmel a biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti 
miniszternek, hogy kezdeményezze a szóban forgó törvény módosítását. A mi-
niszter a kezdeményezésre adott válaszában az ombudsmani érvelést elfo-
gadta, és jelezte, hogy a jogszabály soron következő módosításakor erre a 
jogszabály-előkészítés során fi gyelemmel lesz.

Alkotmánybírósági indítvány
Mivel a Sztrájktörvény módosításával kapcsolatos ombudsmani ajánláso-
kat, jogalkotási kezdeményezéseket a jogalkotó, jogszabály-előkészítő szer-
vek elutasították, a projekt lezárásaként a biztos indítvánnyal fordult az 
Alkotmánybírósághoz.

Az ombudsmani vizsgálatok megállapításai nyomán ugyanis markánsan 
kirajzolódtak a sztrájkjogi szabályozás, ezen belül elsődlegesen a Sztrájk-
törvény alapvető hiányosságai. A törvény fogalomhasználata sok ponton 
elavult, inkoherens, valódi jogi következményt (szankciót) nélkülöző ren-
delkezései kiüresedtek. Mivel érdemi módosítására 1989 óta nem került 
sor, ezért koncepciójában még mindig azt a modellt tükrözi, amelyben a 
valamennyi munkavállalót képviselő egyetlen ágazati szakszervezet és az 
állami nagyvállalat tárgyalt egymással. 

A Sztrájktörvénnyel kapcsolatos alkotmányossági aggályok jelentős szá-
ma és súlya miatt ezért indokolttá vált, hogy a projekt egyfajta lezárásaként 
az aggályok mielőbbi orvoslása érdekében a biztos az Alkotmánybíróság-
hoz forduljon.

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítvány megfogalmazásakor az 
országgyűlési biztos igyekezett valamennyi, a Sztrájktörvényben felmerülő 
szabályozási hiányosságot és anakronizmust számba venni, mindezt termé-
szetesen annak szem előtt tartásával, hogy az ombudsmani szerep elsőd-
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legesen jogvédő jellegű, így a biztos kezdeményezései nem irányulhatnak 
alapjog-korlátozó szabályozási keretek kialakítására.

A biztos hangsúlyozta, hogy törvényi alap hiányában gyakorlati prob-
lémákat vet fel a sztrájk megkezdésének és az egyén sztrájkba lépésének 
bejelentésére, sztrájk kezdeményezésére és az abban való részvételre jogo-
sultak körére, valamint a szolidaritási sztrájkra és annak korlátaira vonat-
kozó szabályozás. Kifejtette azt is, hogy sérti a jogbiztonság követelményét 
az egyeztető tárgyalások lefolytatására irányadó, továbbá a „még elégséges 
szolgáltatás” teljesítését garantáló, a feleket megállapodásra motiváló ren-
delkezések hiánya. Ez a többi között a közszolgáltatást igénybe vevő szemé-
lyek alapvető jogainak (mint a közlekedés szabadsága, az egészséghez vagy 
éppen az oktatáshoz való jog) sérelmét idézheti elő a közszolgáltatást végző 
szerveknél zajló sztrájkok esetében. 

Mindezek alapján indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa 
meg: a jogalkotó mulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elő, és 
határozatban hívja fel feladatának mielőbbi teljesítésére.

Konferenciák
A projekt során két szakmai konferencia megrendezésére is sor került. Az 
első, nyitó rendezvény, „A sztrájk jogszerű gyakorlata” címmel 2008. október 
15-én került megrendezésre az Országgyűlési Biztosok Hivatalának Dísz-
termében. A műhelybeszélgetés fő témája annak értelmezése volt, hogy mit 
is jelent a sztrájkhoz való jog mint alkotmányos alapjog. Ezen a műhely-
beszélgetésen került ismertetésre az ombudsman Sztrájkjogi projektjének 
alapvetése: a sztrájkjog gyakorlatával kapcsolatos problématérkép, valamint 
az alapjogi tézissor. Az előadások témái úgy voltak megszerkesztve, ahogyan 
maga a sztrájk is lezajlik. Az alapvetés után, a sztrájkot megelőző egyeztető 
eljárásról, az elégséges szolgáltatás biztosításának kötelezettségéről, az az-
zal kapcsolatos anomáliákról a tömegközlekedés területén lezajlott sztráj-
kok vizsgálata során tett ombudsmani megállapításokról, illetve a sztrájkok 
jogszerűségének bírósági gyakorlatáról hangzottak el előadások. Bár nem 
tudhattuk előre, a műhelybeszélgetés időpontjában országos kiterjedésű 
vasutassztrájk zajlott, ami különleges aktualitást adott a rendezvénynek.

2009. június 15–16-án, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kara által került megrendezésre a „Húszéves a 
magyar sztrájktörvény” című konferencia, amelyen az országgyűlési biztos és 
munkatársai meghívott vendégként és előadóként is részt vettek. A konfe-
rencián ismételten lehetőség nyílt arra, hogy – a minden ágazatból érkező 
munkaügyi szakemberek előtt – ismertetésre kerüljenek a projekt célkitű-
zéseit és a vizsgálatok eredményei.
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A Sztrájkjogi projekt zárókonferenciájára „Egymásra tekintettel” – Alapjogi 
szempontok a hazai sztrájkjogi szabályozás és gyakorlat átalakításához címmel, 
2009. október 15-én került sor, a Magyar Telekom Székház Tölösi Konfe-
rencia Termében. A rendezvény témája a sztrájkjog gyakorlásának a jogal-
kotást, illetve jogalkalmazást terhelő problémái, a kihívások feltárása volt. 
Ennek keretében került sor az energiaszolgáltatás, oktatás, egészségügy 
területén munkát vállalók, illetve a hivatásos állományúak (rendőrök, tűz-
oltók) sztrájkjogával, valamint a sztrájk jogkövetkezményeivel kapcsolatos 
ombudsmani vizsgálatok eredményeinek, illetve az annak kapcsán megfo-
galmazott ajánlásoknak az ismertetésére.

A konferenciákra meghívást kaptak – az ombudsmani vizsgálattal érin-
tett ágazatokban tevékenykedő – közszolgáltatók, illetve szakszervezetek 
vezetői, az igazságügyi és rendészeti, valamint a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium szakemberei, a sztrájk jogszerűségének megállapítása tár-
gyában ítélkező, illetve egyéb, a sztrájk gyakorlása során felmerülő jogvita 
elbírálásával foglalkozó bírák, a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgá-
lat szakemberei, továbbá neves elméleti és gyakorlati jogászok. Az előadá-
sok után tartalmas, elméleti és gyakorlati kérdéseket is feldolgozó vitára 
nyílt lehetőség. A meghívott vendégek aktív közreműködésével zajló együtt 
gondolkodásnak, párbeszédnek a szűkös időkeret vetett véget.

A rendezvények a sajtó kizárásával folytak, azonban azok tényéről és 
vizsgálatai eredményeiről a biztos számos sajtóközleményben tájékoztatta 
a nyilvánosságot.

2.1.5.
Büntetés-végrehajtás ellenőrzésének projektje

Az országgyűlési biztos szerepe a büntetés-végrehajtási intézetek törvé-
nyességének és hatékonyságának biztosításában
1. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelt fi gyelmet fordított 
2009-ben is a személyi szabadságukban korlátozott személyek (előzetes 
letartóztatottak, elítéltek) emberi méltósága, valamint élethez és ember-
séges bánásmódhoz való jogaik érvényesülésére, hiszen a fogvatartottak 
kiszolgáltatott vagy általuk annak vélt helyzete nem vitatható. A jogálla-
miság és a demokratikus jogelvek egyaránt megkövetelik, hogy a szabad-
ságvesztés végrehajtása humánus, oktató-nevelő, a társadalomba vissza-
vezető legyen, vagyis az elítélteknek lehetőséget kell biztosítani a rehabi-
litációra. 

Az ombudsman ezért elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a szóban 
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forgó területen az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatos problémák 
felszínre kerüljenek és megoldódjanak. Ezt nemcsak egyedi panaszok alap-
ján, hanem hivatalból indított vizsgálatok keretében is el kívánja érni. Ezért 
személyesen is ellátogatott büntetés-végrehajtási intézetekbe és helyszíni 
vizsgálatokat folytatott. Ezeken nemcsak az intézet parancsnokától kért 
tájékoztatást a fogva tartás körülményeiről, hanem az irányadó dokumen-
tumokat is áttekintette, sőt zárkákat is megtekintett, és fogvatartottakat is 
megszólaltatott. 

A fogvatartottakkal való bánásmód akkor tekinthető törvényesnek, ha 
megfelel mind a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, mind a nemzetkö-
zi egyezményekben megfogalmazott elvárásoknak. 

Az Alkotmánybíróság 13/2001. (V. 14.) számú határozata szerint „…Az el-
ítélt nem tárgya a büntetés-végrehajtásnak, hanem alanya, akinek jogai és 
kötelezettségei vannak. … A büntetés-végrehajtás alkotmányos kereteinek 
szélső értékeit egyrészről az emberi méltósághoz, a személyi biztonsághoz 
való jog, másrészről a kínzásnak, a kegyetlen, embertelen, megalázó bá-
násmódnak és büntetésnek tilalma jelöli ki. Ezen belül a jogállamiságból, 
valamint az alapvető jogok lényeges tartalmának korlátozására vonatkozó 
alkotmányos tilalomból vezethető le, hogy a büntetések és az intézkedések 
végrehajtása címén az állam milyen mértékben avatkozhat az egyén életé-
be, korlátozhatja alapjogait és szabadságát.”

A törvényes bánásmód a hatékony büntetés-végrehajtás nélkülözhetet-
len eleme, hiszen a társadalom megtévedt tagjainál a törvényi előírások 
jövőbeli tisztelete és betartása hosszú távon csak a hatóságok példamutató 
magatartásával érhető el. Mindebből pedig következik, hogy fokozott fi -
gyelmet kell fordítani a személyi szabadságában korlátozott személyekkel 
való bánásmód törvényességének biztosítására, különös tekintettel az em-
beri jogok érvényesülésével kapcsolatos elvárásokra.

A bánásmód törvényessége komplex módon jelenik meg a fogvatartás 
során. Egyrészt a törvényes bánásmód részét képezi a fogvatartottakkal 
szembeni mindennemű hátrányos megkülönböztetés tilalma, a megfele-
lő hangnem használata, a fogvatartott emberi méltóságának, önérzetének 
tiszteletben tartása. Biztosítani kell a fogvatartott számára a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen bánásmód elleni panaszt, feljelentés megtételének, 
az azzal kapcsolatos jogorvoslat gyakorlásának lehetőségét, a fogva tartó 
szerv jogsértést megvalósító tagjaival szemben a büntető és a fegyelmi fe-
lelősségre vonás érvényesítését. Másrészt a bánásmód fogalmához hozzá-
tartozik a fogvatartott elhelyezésének körülményei, a fogva tartó helyek 
telítettsége is. A bv. intézetek zsúfoltsága hátrányosan befolyásolhatja a 
fogvatartott jogi helyzetét, a fogvatartás biztonságát, de kihat a bánásmód 
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törvényességére is. Az elhelyezési körülmények hatást gyakorolhatnak a 
fogvatartott emberi méltóságára, önérzetére is.

Ugyanakkor a bánásmód törvényessége keretében a fogvatartottól meg 
kell követelni a végrehajtás rendjének betartását, az intézetek nem része-
síthetik őt jogszabályellenes kedvezményekben, nem lehet tiltott kapcsolat 
vagy összefonódás a személyi állomány tagja és a fogvatartott között.

Az országgyűlési biztos a fogvatartott jogi helyzetének védelméhez já-
rulhat hozzá ellenőrzéseivel, vizsgálataival, alkotmányos joggal összefüggő 
visszásság feltárása esetén intézkedéseivel, az állam büntetőhatalmi igényé-
nek érvényesítését, valamint annak alkotmányos, törvényes keretek között 
tartását segítve.

2. A kínzás és embertelen bánásmód elleni ombudsmani fellépés bizonyí-
tékai a 2009 márciusában indult helyszíni vizsgálatok, és egyeztetés kezde-
ményezése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokával, jogvédő szer-
vezetekkel. A biztos döntésének alapját az az eset szolgáltatta, miszerint a 
kaposvári bv. intézetben 2009 februárjában rejtélyes börtönhalál történt. 
A biztos közleményben szólította fel az állampolgárokat olyan panaszok 
előterjesztésére, melyek a büntetés-végrehajtási intézetekben átéltekről 
szólnak.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az esettel kapcsolatban meg-
döbbenését fejezte ki és fi gyelmeztetett: a szabadságvesztés-büntetés vég-
rehajtása nem érintheti a fogvatartottak alapvető szabadságjogainak, így 
emberi méltóságuk, az élethez és az emberséges bánásmódhoz való jogaik 
érvényesülését. A demokratikus jogelvek és jogállamiság megköveteli, hogy 
a szabadságvesztés végrehajtása humánus, oktató-nevelő, a társadalomba 
visszavezető legyen. Ezzel szemben Magyarország börtöneiben elterjedt az 
erőszak a fogvatartottak között és a büntetés-végrehajtási személyzet bi-
zonyos csoportjainál, ami ellen a lehető leghatározottabban fel kell lépni. 
Természetesen a konkrét ügyben a börtönőrök bűnösségéről vagy ártatlan-
ságáról a bíróság jogerős döntése lesz irányadó, de már a bizonyítékokkal 
alátámasztott vádirat is arról tanúskodott, hogy egy húszéves jogállamban 
megengedhetetlen a börtön falain belüli legkisebb mértékű – különösen a 
büntetés-végrehajtásban dolgozók által tanúsított, visszaélésszerű fi zikai és 
pszichikai – erőszak is. 

A biztos felhívására többen panaszkodtak a fogvatartás során átélt bá-
násmódokra, miközben a biztos személyesen látogatott el a szirmabesenyői 
fi atalkorúak bv. intézetébe, a szegedi Csillagbörtönbe, a budapesti Venyige 
utcai, a Szombathelyi Országos és a Veszprém Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetekbe. Az írásban beérkezett panaszok alig sérelmeztek bántal-
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mazást, ha mégis, azok alapján legtöbbször vizsgálat indult. Volt felügyelő, 
akinek a szolgálati viszonyát is megszüntették, máskor – vagy a fogvatartott 
jelzése vagy az ombudsman megkeresése alapján – büntetőeljárás kezdő-
dött. Volt fogvatartott, aki szerint őt ismeretlen felügyelők megverték, de 
az ügyben megszüntették a nyomozást.

A helyszíni vizsgálatok alkalmával egyetlen intézetben sem panaszkodtak 
elítéltek testi sértésre. Ennek ellenére az ombudsman 2009-ben is többször 
felhívta a kormányzat fi gyelmét az ENSZ kínzással és a megalázó bánás-
móddal szembeni egyezményének opcionális kiegészítése előkészítésére, 
ami egy független ellenőrző mechanizmus bevezetését jelentené, s amely-
ben – több uniós tagállam gyakorlatának megfelelően – az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa is szerepet kaphatna. A Külügyminisztérium 
elvi egyetértését fejezte ki a javaslatról, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium azonban arra nem adott világos választ.

3. Az ombudsman az elítéltek látogatófogadáshoz való jogáról is állást 
foglalt, hiszen annak fontos szerepe lehet a börtön világa és a társadalom 
közötti kapcsolattartásban, a büntetés letöltése utáni beilleszkedésben. E 
jog ad lehetőséget arra, hogy fennmaradjon a fogvatartott külvilág irán-
ti érdeklődése, hogy megőrizhesse személyiségét, önértékelését, önbe-
csülését. Mérsékelhető a szabadságelvonással szükségképpen együtt járó 
kiszolgáltatottságérzés, esetenként hozzájárulhat a felbomló családi köte-
lékek és egyéb szociális kapcsolatok pótlásához vagy helyreállításához. A 
biztos jelentésében rámutatott arra, hogy semmilyen büntetőjogi célt nem 
szolgál, nincs köze a megelőzéshez, ha megvonják azt a jogot, hogy a sza-
badságvesztés büntetését töltő személy ünnepnapon látogatót fogadjon. Sze-
rinte az ünnepnapi látogatófogadáshoz való jog jogszabályi rögzítése egyik 
eszköze lehetne a fogvatartott jogai védelmének, sérelmei orvoslásának.

A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenységének törvényességét fel-
ügyelő legfőbb ügyész egyetértett az ombudsman javaslatával, amely sze-
rint törekedni kell arra, hogy a fogvatartott alapjogait – így a külvilággal 
való kapcsolattartást – a lehető legkisebb mértékben korlátozzák.

A biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy legyenek 
fi gyelemmel megállapításaira és a várható új büntetés-végrehajtási kódex-
be építsék bele – akár főszabályként, akár jutalmazási lehetőségként – a 
látogatófogadás ünnepnapokra való kiterjesztését.

A miniszter válaszában elismerte az elítéltek külvilággal való kapcsolat-
tartási jogának kiemelt jelentőségét a későbbi társadalomba való beillesz-
kedésükre tekintettel, mint ahogy azt is, hogy az ünnepnapokon való láto-
gatófogadás lehetőségét nem szoríthatják háttérbe a büntetés-végrehajtás 
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véges költségvetési, anyagi forrásai. A miniszter támogatta azokat az orszá-
gos parancsnoki intézkedéseket, melyeket az ombudsman javaslata alapján 
kíván tenni. Ilyen, előremutató elképzelésként fogadta az elítéltek látoga-
tófogadása gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint annak 
lehetővé tételét, hogy a látogatás időpontjáról a hozzátartozó telefonon 
értesíthető legyen, továbbá az anyák napi, húsvéti és karácsonyi látogatási 
időpontok általánossá tételét.30 

4. Egy állampolgár azt panaszolta, hogy a sérelmére megvalósított bűn-
cselekmény elkövetője a börtönből megalázó, emberi méltóságát súlyosan 
sértő leveleket küldözget neki, egyszer telefonon is felhívta annak ellenére, 
hogy ő, mint sértett a kapcsolattartáshoz nem járult hozzá. 

Az országgyűlési biztos az ügyben tájékoztatást kért az érintett bv. in-
tézettől, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokától és a fővárosi fő-
ügyésztől. Az országos parancsnok szerint az intézetek nem ellenőrzik, ki-
nek az elérhetőségeit adja meg a fogvatartott. A fővárosi főügyész pedig 
úgy nyilatkozott, hogy a bv. intézetek egyáltalán nem ellenőrzik, hogy a 
megadott telefonszám a kapcsolattartóként nyilvántartásba felvett hozzá-
tartozóé-e, vagy sem. Az ombudsman a vizsgálat alapján megállapította, 
hogy az ellenőrzés elmulasztásával a bv. intézetek lehetőséget teremtenek 
arra, hogy a fogvatartott telefonon felvegye a kapcsolatot a bűncselekmény 
sértettjével, vagy a tanúkkal és befolyásolja a későbbi tanúvallomásukat, 
esetleg megfélemlítse őket, hátráltatva a büntetőeljárás eredményes befeje-
zését. A büntetés-végrehajtási intézetek ilyen gyakorlata sérti azok emberi 
méltósághoz való jogát, akiknek telefonszámát, címét jogtalanul adta meg 
a fogvatartott. A biztos saját hatáskörében nem tett intézkedést, mivel eljá-
rása során a Pest Megyei Főügyészség felhívta az érintett bv. intézet fi gyel-
mét az esetre, az intézet parancsnoka pedig intézkedett, hogy beosztottjai 
ügyeljenek jobban a fogvatartott kapcsolattartásának körülményeire.31 

5. Az országgyűlési biztos – az élethez és az emberi méltósághoz való jog 
védelme érdekében – hivatalból vizsgálta a fi atalkorúak és az előzetesen 
letartóztatottak fogvatartási körülményeit. Munkatársai helyszíni vizsgá-
latot folytattak a fi atalkorúak bv. intézeteiben (Tökölön, Kecskeméten, 
Szirmabesenyőn és Pécsen), valamint – összehasonlításképpen – három, 
előzetes letartóztatást is végrehajtó javítóintézetben (Debrecenben és Bu-
dapesten a Szőlő utcában, illetve Rákospalotán). 

30 OBH 3557/2008.
31 OBH 1579/2009.
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Megállapította, hogy a kis létszámú intézetek (Kecskemét, Pécs) helyzete 
sokkal kedvezőbb, mint a nagyobb fogvatartotti férőhellyel rendelkezőké 
(Tököl, „B” körlet, Szirmabesenyő). Például a szirmabesenyői intézet rend-
szeresen, 110–120%-osan telített. Hasonló a tököli intézet „B” körletének 
telítettsége is. Kecskeméten és Pécsen a fogvatartottak száma nem haladta 
meg az elhelyezhető létszámot. A tárgyi feltételeket a PHARE-támogatás-
sal épült, 2006-ban átadott pécsi bv. intézetben találta a legjobbnak. Az 
intézet, illetve a zárkák felszerelése korszerű, az élelmezés jó. Az 1997-ben 
épült kecskeméti bv. intézet elrendezése, felszereltsége szintén megfelelő, 
bár a vizesblokkok megérettek a felújításra. A szirmabesenyői bv. intézet 
eredetileg nem fi atalkorúak fogvatartására szolgált, 2002-ben alakították 
át a második legnagyobb, fi atalkorúakat fogva tartó intézetté. A tényleges 
fogvatartotti létszám rendszeresen meghaladja az elhelyezhető létszámot, 
és elkülönítésre alig van lehetőség. A zárkák rendkívül lelakott-rombolt ál-
lapotúak voltak a vizsgálat idején. Komoly problémát jelentett az elektro-
mos hálózat baleset- és tűzveszélyessége is. 

A legrégibb, 1963 óta fi atalkorúak fogvatartására szolgáló tököli bv. 
intézetben helyezhető el a legtöbb fi atalkorú fogvatartott, akik azonban 
az összesen elhelyezhető 807 fogvatartottnak mindössze a 24%-át teszik 
ki. Az átlagosan 700 (ebből 150–200 fi atalkorú) fogvatartottra csupán két 
pszichológus jut, ami nagyon kevés. Az éjszaka szolgálatot teljesítő felügye-
lők száma – a vizsgált intézetekhez, illetve az intézet nagyságához képest 
– szintén kevés. 

A biztos rámutatott, hogy a fogvatartottak csak a nagy létszámú fi atal-
korúak bv. intézeteiben (Tökölön és Szirmabesenyőn) követnek el súlyos, 
erőszakos cselekményeket egymás sérelmére, Pécsen és Kecskeméten nem 
történt ilyen eset. A fi atalkorú fogvatartottak speciális helyzetének meg-
felelő jogaik érvényesülését a kis létszámú intézetben, egy-két-három fős 
zárkában való elhelyezés biztosítja a leginkább.

Mindenhol jelezték, hogy a fi atalkorúakkal (azon belül is a lányokkal) 
jóval több probléma van, mint a felnőttekkel, a fegyelmi helyzetük is sokkal 
rosszabb, nehezen kezelhetőek, alacsony iskolai végzettségűek. A szabadide-
jük, energiájuk folyamatos lekötésével, rendszeres oktatással és foglalkoz-
tatással, különböző programok szervezésével lehet csak változást elérni, ez 
viszont főleg anyagi erőforrások függvénye. A szabadlevegőn tartózkodás, 
illetve sportolás lehetőségét minden intézetben biztosítják. Az általános is-
kolai oktatás kötelező, igény esetén a középiskolai oktatást is megszervezik, 
ezen felül többféle szakképzést, tanfolyamokat mindenütt tartanak. A napi 
meleg vizes fürdés hiányát és az élelmezést egyedül Tökölön kifogásolták 
a fogvatartottak. 
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Mindezekre tekintettel a biztos megállapította, hogy a fi atalkorú 
fogvatartottak elhelyezése a Fiatalkorúak Bv. Intézetében Tökölön, vala-
mint Szirmabesenyőn közvetlenül veszélyezteti az élethez, emberi méltó-
sághoz való jogukat, valamint sérti a gyermek védelemre és gondoskodásra 
való jogát, ami a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 
Emiatt javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy dolgozzon 
ki konkrét intézkedési tervet a fi atalkorúak törvényes fogvatartásának biz-
tosítására. 

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben is tartottak fogva fi atalkorút, akik-
nek nem tudtak speciális foglalkozást, oktatást biztosítani, egy nevelőre pe-
dig rendkívül nagyszámú fogvatartott jut. Általában csupán a napi egyórás 
szabadlevegőn tartózkodás jelent rendszeres elfoglaltságot számukra, vala-
mint a könyvtárat használhatják. Ezért a biztos rámutatott, hogy a fi atal-
korúak előzetes letartóztatásának nem javítóintézetben vagy fi atalkorúak 
bv. intézetében, hanem megyei vagy más országos bv. intézetben való vég-
rehajtása visszásságot okoz a gyermeknek a védelemre és gondoskodásra 
való jogával összefüggésben, ami a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fej-
lődéshez szükséges. Kérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a 
vonatkozó jogszabályok módosításával biztosítsa az előzetesen letartóztatott 
fi atalkorúak esetében is a speciális helyzetüknek megfelelő alkotmányos 
jogaik érvényesülését. 

A vizsgált javítóintézetek, melyek a fi atalkorúakkal szemben a bíróság 
által elrendelt javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás végrehaj-
tását, valamint – szűkebb körben – az elítéltek utógondozását biztosítják, 
19 éves koruk betöltéséig, összességében sokkal kedvezőbbek voltak mind 
a fi atalkorúak, mind a dolgozók elhelyezési és munkakörülményei, mint 
a fi atalkorúak bv. intézeteiben. Rendezett körülmények között, változatos 
oktatási-nevelési tevékenységet folytattak. A fi atalkorúak egyáltalán nem 
követtek el súlyos erőszakos cselekményeket egymás sérelmére. 

A biztos álláspontja szerint az előzetes letartóztatás fi atalkorúak bv. inté-
zetében való végrehajtása csak a legsúlyosabb esetekben lehetne indokolt. 
Ezért ajánlást tett a felügyeletüket gyakorló szociális és munkaügyi minisz-
ternek, hogy fontolja meg újabb javítóintézet kialakítását, az igazságügyi és 
rendészeti minisztert pedig arra kérte, hogy állapítsa meg a fi atalkorúak 
bv. intézeteiben dolgozókra vonatkozó létszámelőírásokat. 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter elkészíttette a fi atalkorúak tör-
vényes fogvatartására irányuló intézkedési tervet, annak végrehajtása is 
nagyrészt megtörtént. A fogvatartottak átcsoportosításával, illetve más 
intézetbe való átszállításával a tököli és a szirmabesenyői bv. intézet telí-
tettsége csökkent. A napi fürdés lehetőségét Tökölön is biztosítják a fi atal-
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korúaknak. 2009. május 18-án, amikor az ombudsman a Szirmabesenyői 
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetébe látogatott, sze-
mélyesen is megtapasztalta az ajánlásai alapján ott bekövetkezett pozitív 
változásokat, de beszélgetett a jövő dilemmáiról is az intézet vezetőjével. 
Összességében megállapították, hogy az intézetben mintegy egy év alatt 
javult a fi atalkorúak fogvatartási körülménye. 

A fi atalkorúak előzetes letartóztatásának kizárólag javítóintézetben és 
fi atalkorúak bv. intézetében való végrehajtásával a miniszter elméletben 
egyetértett, de a gyakorlatban nem támogatta, mert szerinte a terhelt bí-
róság elé állítása jelentős időt emésztene fel, ami a büntetőeljárások éssze-
rű időn belül történő befejezését akadályozná. Az ombudsman álláspontja 
szerint azonban az eljárási cselekmények megfelelő szervezésével és a fi a-
talkorú terheltek megőrzésre történő átszállításával a probléma megoldha-
tó lenne. 

A szociális és munkaügyi miniszter – a javítóintézetek nem teljes kihasz-
náltsága miatt – nem tartotta indokoltnak újabb javítóintézet létrehozását, 
de amennyiben hosszabb időszakon keresztül nagyobb igény mutatkozik 
rá, akkor megvizsgálják annak lehetőségét.32 

6. A fogva tartott nők és a személyi állomány alkotmányos jogainak ér-
vényesülését is – ugyancsak hivatalbóli, helyszíni vizsgálat keretében – át-
tekintette az országgyűlési biztos. Az Alkotmány garantálja az anyák és a 
dolgozó nők védelmét, ezáltal pozitív diszkriminációt tartalmazó szabályok 
kialakítására ad felhatalmazást. 

A női elítéltek csupán az ország három bv. intézetében – Egerben, 
Pálhalmán és Kalocsán –, a fegyház fokozatúak csak Kalocsán helyezhetők 
el, jellemzően a lakóhelyüktől távol, ami jelentősen megnehezíti a hozzá-
tartozókkal való kapcsolattartásukat. Az intézetek mindegyike túlzsúfolt 
volt (115–140%-osan telített).

Az ombudsman megállapította, hogy a nők részére a speciális higiéni-
ás szükségleteiknek megfelelő napi fürdés lehetőségét egyedül Pálhalmán 
tudják biztosítani, ahol a zárkákban zuhanyzót alakítottak ki. A másik két 
intézetben a naponkénti fürdés biztosításának hiányossága visszásságot 
okoz a fogva tartott nők emberi méltósághoz való jogával összefüggésben. 

A Heves Megyei Bv. Intézetben a vizsgálat időpontjában nem alkalmaz-
tak pszichológust, ami közvetlenül veszélyeztette mind a fogvatartottak, 
mind a személyi állomány lehető legmagasabb szintű testi és lelki egész-
séghez való jogát. Ugyanezek, valamint az emberi méltósághoz való jogok 

32 OBH 4841/2007.
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sérültek Pálhalmán, amit az orvosi ellátás hiányossága, illetve a fegyelmi 
zárkákban a folyóvíz hiánya okozott. Itt a személyi állomány különösen ala-
csony létszáma csak rendkívüli munkaráfordítással és komoly leterheltség 
mellett tette lehetővé a szolgálati feladatok biztonságos és megfelelő szintű 
ellátását, ami közvetlenül veszélyeztette az állomány emberi méltósághoz 
való jogát, közvetve pedig a fogvatartottak jogait, és a velük való bánásmó-
dot is érintette. 

Kalocsán a biztonsági felügyelők létszáma volt kevés, és a munkaközi 
szünetet sem tudták biztosítani a felügyelők számára, ami a pihenéshez 
való joggal összefüggésben keletkeztetett visszásságot. 

A biztos pozitívumként állapította meg, hogy az elítélt nők nagy részét 
mindhárom bv. intézetben foglalkoztatják (dolgoznak vagy/és tanulnak), 
valamint azt is, hogy mindenütt jellemző a vegyes összetételű (férfi  és női) 
személyi állomány, ami fontos garanciája a fogvatartás törvényességének.

E területen az ombudsman javasolta az igazságügyi és rendészeti minisz-
ternek, hogy dolgozzon ki középtávú intézkedési tervet a jelzett problémák 
megoldására, és kísérelje meg az anyagi fedezet biztosítását. A miniszter az 
Egerben és Kalocsán tapasztaltakra tekintettel megfontolás tárgyává tette, 
hogy az új bv. kódexben heti egyről két alkalomra növeljék a nők zuha-
nyozásának gyakoriságát. Pálhalmán 2009. július 1-től még egy háziorvost 
foglalkoztatnak, a fegyelmi zárkák folyóvízzel való ellátása is elkezdődött. 
A miniszter egyetértett azzal is, hogy a mélykúti objektumban a személyzet 
létszáma aggasztóan kevés, de a létszámfejlesztés itt is az anyagi lehető-
ségektől függ. A Kalocsai Fegyház és Börtönben a munkaközi szünet ki-
adását, valamint a háromszintes zárkacsarnok felügyeletét állománytábla 
módosítással, illetve a felügyelői létszám emelésével megoldották.33

7. Az országgyűlési biztos a szegedi Csillagbörtönbe is személyesen láto-
gatott el. Pozitívumként állapította meg, hogy az intézetben kiemelkedő 
szakmai színvonalú munka folyik a rabok reszocializációja érdekében, az 
elítéltek elhelyezési körülményeinek és a dolgozók munkafeltételeinek 
javítására azonban több milliárd forintos infrastrukturális beruházásra 
lenne szükség. A fogvatartottak foglalkoztatottsági arányát kifejezetten 
jónak ítélte meg. Az egy nevelőre jutó elítélti létszámot – a más bv. in-
tézetekben tapasztaltakéhoz képest – ugyancsak elfogadhatónak találta. 
Pozitívan értékelte azt is, hogy az intézet parancsnoka több intézetet ve-
zetett már, van összehasonlítási alapja a kisebb vagy nagyobb intézetek 
vezetési módszere leghatékonyabb megválasztásában. Komoly előrelépést 

33 OBH 5416/2008.
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tapasztalt a zárkák zsúfoltsága és az intézet telítettsége csökkenése terén. 
Örvendetesnek tartotta, hogy 70-80 elítélt havonta két alkalommal szom-
bati napon is fogadhat látogatót, sőt, arra rendszeresített családi látoga-
tófogadó helyiségben kerülhet sor, s kiskorú gyermekével is találkozhat 
az elítélt. Előnynek tartotta ugyan, hogy az intézet eredetileg is bünte-
tés-végrehajtási célra épült, de ellentmondásosnak vélte, hogy a város 
központi helyén (piactér) található. Rámutatott viszont arra, hogy sérül 
az elítélt pihenéshez és egészséges környezethez való joga, de veszélybe 
kerül emberi méltósága is, ha a zárkában nem jut minden elítéltre leg-
alább hat köbméter légtér és három négyzetméter mozgástér. Az pedig, 
hogy a zárkában a WC nincs lefalazva, valamint saját ruháját az elítélt 
a zárkában moshatja ki és száríthatja meg, nemcsak emberi méltósága, 
hanem a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő joga 
sérelmének megállapítására is alkalmas.

Az intézeti alkalmazottak földszinti irodáit nem tartotta alkalmasnak 
emberi tartózkodásra a biztos, azok nedvessége miatt. Ezért felhívta a fi -
gyelmet, hogy ezen irodák állapota közvetlenül veszélyezteti az ott rend-
szeresen munkát végző dolgozók lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jogát. Hangsúlyozta azt is, hogy sérti a jogállamiság elvét 
és a jogbiztonság követelményét, de felveti az elítélt tulajdonhoz való joga 
sérelmének közvetlen veszélyeztetettségét is, hogy a bv. intézet házirendje 
előírja, hogy a hozzátartozó célzottan, a pénz felhasználhatóságát megje-
lölve küldje el pénzküldeményét az elítéltnek.

A biztos javasolta a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, hogy 
valamennyi bv. intézetben vizsgáltassa meg az elítéltek pénzküldeményei-
nek kezelését, és tegyen intézkedést az egységes és helyes gyakorlat kiala-
kítására. Dolgozzon ki intézkedési tervet az intézet földszintjén kialakított 
irodák felújítására, a zárkákban található WC-k fallal való leválasztására és 
kísérelje meg az anyagi fedezet biztosítását. Az intézet parancsnokát arra 
kérte, hogy vizsgálja meg mosó- és szárítóhelyiség kialakításának lehetősé-
gét, és gondoskodjon a jogszabálynak megfelelő légtér és mozgástér bizto-
sításáról. A címzettek a 2010-es költségvetés ismeretében tettek ígéretet a 
kezdeményezések megvalósítására.34 

8. Az országgyűlési biztos a személyes szabadságukban korlátozott személyek 
társadalom által való elfogadása, illetve befogadása érdekében való tenni 
akarását bizonyította, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön fogvatartottjainak 
képzőművészeti munkáit bemutató tárlatnak adott helyt hivatalában. A 

34 AJB-6775/2009.
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„Kereten kívül” című kiállítás 2009. szeptember 8-tól 25-ig volt látható. A 
helyszín felajánlásának örömmel tett eleget a biztos, hiszen pszichológiai 
kutatások eredményeiből ismert, hogy az alkotó tevékenység öröm. A sza-
badságvesztés-büntetés letöltésének ideje alatt erre az örömérzésre szükség 
van, mert az izoláció, a fontos érzelmi kapcsolatok, szeretteik elvesztése, 
illetve a kapcsolatok meglazulása sok szenvedést, pszichés zavart eredmé-
nyez.

A kiállítás nyolc fogvatartott alkotását mutatta be. Látható volt például 
a gyermekként elszenvedett trauma vagy hiány állapota, a női nem utáni 
vágyakozás, a küzdelem és önfeladás miatti szomorúság, a frusztrált ember 
nyílt agressziója, a hitben megerősítést találó békesség, valamint a lelki 
gyötrődés elől a természetben nyugalmat lelő ember derűje. Az alkotók 
valamikor a rossz elkövetése miatt rejtőzködtek, képeikben pedig arcukat, 
alkotásaikat tették közszemlére. Ezek az alkotások fi gyelmeztettek és biz-
tattak, hogy mindenki fi gyeljen fel lelke hullámzására és keresse árnyai és 
tükröződései rejtett üzenetét.

9. Az állam és a magántőke együttműködésével felépült és működtetett 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett helyszíni el-
lenőrzése során az országgyűlési biztos sokkoló különbségeket tapasztalt 
más bv. intézetekhez képest. Az új intézetben átgondoltabbnak, emberibb-
nek és higiénikusabbnak találta a fogvatartás körülményeit. 

A mintegy másfél éve átadott intézetet egy konzorcium működteti, amiért 
az állam 15 éven keresztül bérleti díjat fi zet. Magánkézben van a fenntar-
tás, az üzemeltetés, az élelmezés, a mosás és a fogvatartottak munkáltatása. 
Állami felügyelet alatt áll az őrzés, a szállítás, az előállítás, a nevelés, az 
egészségügyi ellátás és a nyilvántartás. Az intézet vezetése és a konzorcium 
együttműködése jó, de mivel nem ők, hanem az országos parancsnokság 
és négy üzemeltető áll egymással szerződéses jogviszonyban, az esetleges 
problémák tisztázása, megoldása olykor lassú. Ezt a külső jogviszonyt, az 
esetleges kártérítési felelősséget jogszabály nem rendezi, ami sérti a jogál-
lamiság elvét és a jogbiztonság követelményét. 

A zárkák légtere, felszereltsége, a zárkánkénti, zárható helyiségben lévő 
WC és zuhanyozó, az egy zárkában elhelyezhető létszám, messzemenőkig 
biztosítja a fogvatartottak egészséges környezethez való jogát, valamint em-
beri méltóságát. Megnyugtató volt az is, hogy az elítéltek egy része szom-
bati napon is fogadhat látogatót, hiszen az alkalmas az elítélt házasság és 
a család védelméhez való joga biztosítására is. Pozitívan értékelte továbbá, 
hogy gyermekével is találkozhat az elítélt, és asztal mellett, ülve beszélget-
hetnek, rugalmasan kezelik a fogvatartott rendelkezési jogát letéti pénze 
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felhasználása felett, és elfogadható mértékben tudják őket foglalkoztatni. 
Kifogásolta azonban itt is a zárkákban való ruhaszárítást.

Az őrzés biztonságát több belső jelzőberendezés és videokamera bizto-
sítja. Az egy nevelőre jutó elítélti létszám ugyancsak elfogadható. Az új 
intézményben a személyi állomány munkakörülményei is 100%-ra javult. 
A biztos előnynek tartotta, hogy az intézet nem a városközpontban épült 
meg. Ugyanakkor azt, hogy az intézet tömegközlekedési eszközzel nem 
közelíthető meg, a buszmegállótól csak az út szélén, gépjárműforgalomtól 
veszélyeztetett területen, mintegy egy km-t gyalogolva érhető el, a jogálla-
miság elve sérelmének ítélte.

Az ombudsman javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, 
hogy a magántőke bevonásával épült intézetek működésével kapcsolatos 
joghézagra utaló megállapításait vegyék fi gyelembe a büntetés-végrehajtási 
rendszer működésére vonatkozó új jogszabályok megalkotásakor. Az inté-
zet parancsnokát szárítóhelyiség kialakítására kérte. Végül kezdeményez-
te Szombathely polgármesterénél, hogy vizsgáltassa meg az autóbuszjárat 
útvonalának intézetig való meghosszabbítását. A polgármester intézkedett 
az autóbuszjárat a bv. intézetig való közlekedése tárgyában hozandó köz-
gyűlési döntés előkészítésére. A kérések miniszteri és a parancsnoki fogad-
tatása még nem ismert.35 

10. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél tett látogatását 
és vizsgálatát követően az országgyűlési biztos arra a következtetésre ju-
tott, hogy túltelített az intézet (130%-os volt a vizsgálat időpontjában), ami 
sérti a fogvatartottak pihenéshez és egészséges környezethez való jogát, 
közvetlenül veszélyezteti emberi méltóságukat is. A foglalkoztatási és tanu-
lási lehetőség szinte teljesen hiányzik az intézetben, ami nem felel meg a 
társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló országgyűlési hatá-
rozatnak. Más börtönökhöz hasonlóan a fogvatartottak itt is a zárkákban 
szárítják a ruháikat, ami másként is megoldható lenne, és ez javítana a 
börtönlakók helyzetén.

Az országgyűlési biztos örvendetesnek tartotta, hogy a fogvatartottak 
és a dolgozók ugyanazt az ételt kapják, ami sok problémát eleve kizár. A 
fogvatartottak pénzküldeményei kezelésével kapcsolatban kezdeményezte 
a házirend módosítását, mivel az intézet csak a kifejezetten vásárlásra vagy 
telefonálásra, azaz célzottan feladott pénzösszegeket fogadja be letéti pénz-
ként. A jogszabály viszont ilyen rendelkezést nem ír elő, vagyis a házirend 
ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.

35 AJB-7317/2009.
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Pozitívnak értékelte azt is, hogy a fogvatartottak családja az ünnepek 
környékén is látogathatja hozzátartozóját, és engedélyezik, hogy az elítélt 
egy időben kettőnél több 18 éven aluli gyermekét fogadhassa. Ebben az 
intézetben találkozott először az ombudsman azzal a lehetőséggel, hogy a 
fogvatartott szabadidős tevékenysége részeként társasjátékot kölcsönözhet, 
és azt a zárkában is használhatja. Az egészségügyi ellátás megfelelően fel-
szerelt rendelőkben történik. A csaknem 300 fogvatartottra jutó mindössze 
6 nevelőt azonban nagyon kevésnek találta a feladatokhoz képest, ugyan-
így nem tartotta elegendőnek a pszichológus napi 4 órában való foglalkoz-
tatását sem.

Az állampolgári jogok biztosa a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokának ajánlotta, hogy emelje az intézet nevelői létszámát, kezdeményez-
ze az épület bővítését. Az intézet vezetője alakítasson ki szárítóhelyiségeket, 
keressen pályázati lehetőségeket a fogvatartottak munkáltatására, tanfo-
lyamok, tréningek szervezésére. Az országos parancsnoki válasz még nem 
ismert, az intézet vezetője pozitívan állt a biztosi kezdeményezésekhez.36

11. A statisztikai adatok szerint az előzetesen letartóztatottak száma folya-
matosan nő. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 2009 áprilisában tájé-
koztatta a biztost a kiemelten zsúfolt előzetes házak telítettségének csökken-
tése érdekében tett intézkedéseiről, ugyanakkor – ezekkel éles ellentétben 
– június 30-án bezáratta, a Fővárosi Bv. Intézet II. számú, Gyorskocsi utcai 
objektumát, ahol közel 300 előzetesen letartóztatottat tartottak fogva.

Felmerült továbbá a 120 férőhelyes, szintén előzetesen letartóztatottak 
elhelyezését biztosító székesfehérvári bv. intézet, valamint a 140 férőhelyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet bezárása is, bár ezekre eddig 
nem került sor. Az Állampusztai Bv. Intézet solti alegységét ugyanakkor 
részlegesen kiürítették, és döntöttek a Szegedi Fegyház és Börtön, illetve a 
Nagyfai Bv. Intézet összevonásáról is. 

Az ombudsman vizsgálati tapasztalatai és az egyre nagyobb szám-
ban érkező fogvatartotti panaszok szerint az előzetesen letartóztatottak 
fogvatartási körülményei több intézetben eddig is tarthatatlanok voltak, 
a mostani intézkedésekkel viszont a zsúfoltság elviselhetetlen mértékűvé 
fokozódik. Az elhelyezés feltételei súlyosan sértik mind a Polgári és Politi-
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, mind az Európai Börtönszabá-
lyokat. Az ártatlanság vélelme mellett fogvatartott személyek alkotmányos 
jogait viszont – az ombudsman szerint – egy demokratikus jogállam nem 
hagyhatja fi gyelmen kívül.

36 AJB-7712/2009.
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12. Az országgyűlési biztos 2009-ben indult kvázi büntetés-végrehajtási 
projektjének eredményei bizonyítják, hogy jogvédelmi szerepe az emberi 
jogok biztosítása területén megjelenik a büntetés-végrehajtás világában is. 
Vizsgálataival, ajánlásaival egyszerre kíván hozzájárulni a fogvatartottak 
jogainak védelméhez és az állam büntetőhatalmi igényeinek érvényesítésé-
hez, alkotmányos, törvényes jellegének megtartásához.

Megkezdett munkáját e területen is tovább kívánja folytatni a biztos. 
2010-ben átfogó helyszíni vizsgálatokat tervez az enyhébb büntetés-vég-
rehajtási szabályok alkalmazására, az átszállítások körülményeire, a PPP 
konstrukcióban működő intézetek személyi állománya élet- és munkakö-
rülményeire kiterjedően. 



2.2.
Az alkotmányos jogok érvényesülését feltáró vizsgálatok

Az országgyűlési biztos parlamenti beszámolási kötelezettségének tartal-
máról az Obtv. 27. § (1) bekezdése tartalmaz eligazítást: a biztos tevékenysé-
gének tapasztalatairól – ennek keretében az alapvető jogok hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos jogvédelme helyzetéről, valamint az általa tett kezdeményezések, aján-
lások fogadtatásáról és eredményéről – évente beszámol az Országgyűlésnek.

Az ombudsman egy adott probléma, kérdés mögött álló összefüggés-
rendszer feltárása során autonóm, objektív és neutrális módon, kizárólag alap-
jogi érvek felsorakoztatásával és összevetésével tesz eleget az Alkotmányban 
kapott mandátumának. Az egyes országgyűlési biztosok beszámolójának 
felépítése és tematikája – az alkotmányi, a törvényi és a szakmai keretek 
között – az adott ombudsman szerepfelfogásából építkezik. Ez a szerep-
felfogás és látásmód az, amely elvi kereteket ad az adott időszak vizsgálati 
irányainak meghatározásakor. E fejezet az állampolgári jogok biztosának 
gyakorlatán keresztül tömör és közérthető formában kívánja bemutatni az 
alkotmányos alapjogok érvényesülésének 2009-es tendenciáit, összegyűjteni és 
elemezni a levonható következtetéseket, és ezeket a jogalkotó és a jogalkalma-
zó szervek, valamint a széles társadalmi nyilvánosság számára közvetíteni.

A biztos a beszámolási időszak ombudsmani gyakorlatának rendszere-
zése, a témakörök meghatározásának és sorrendiségének kialakítása so-
rán zsinórmértékként veszi fi gyelembe az Alkotmányból és annak alkot-
mánybírósági értelmezéséből következő alapjogi rendszer sajátosságait, 
rendezőelveit és szabályait. A gyakorlat bemutatása összesen négy tematikus 
alfejezetben történik, amelyek az élethez és emberi méltósághoz való jog-
gal, a kommunikációs jogokkal, a szociális jogokkal, valamint a jogálla-
miságból következő követelményekkel összefüggő tendenciákat ismertetik. 
Az alfejezetek sorrendje megfelel az alapjogok alkotmányos értéksorrend-
jének, tudományos rendszerezési sajátosságainak, másrészről a gyakorlati 
ombudsmani munka módszerébe, irányába is betekintést enged. Az or-
szággyűlési biztos ugyanis elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az adott ügyben 
megvalósult-e alanyi alapjogsérelem (például az emberi méltósághoz való 
jog vagy a véleményszabadság, vallásszabadság sérelme), ezt csak ezt kö-
vetően veszi számba, hogy a jogállamiság elve szempontjából aggályosnak 
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tekinthető-e az adott eljárás, döntés vagy mulasztás.
Az egyes tematikus alapjogi alfejezetek rövid elvi bevezetéssel kezdőd-

nek, amelyet az általános tendenciák, továbbá a legfontosabb, átfogó jellegű 
jelentések, vizsgálatok bemutatása követ. A tárgyév ombudsmani jelentése-
inek megjelenítése mellett röviden említésre kerülnek a biztos által kiadott 
állásfoglalások, valamint azon elutasított panaszokban jelzett problémák, 
amelyek esetében – hatáskör hiányában – a biztosnak nem volt jogi lehető-
sége eljárni, de annyira tendenciózusak, tipikusak, hogy érdemesek arra, 
hogy a politikai döntéshozók, a jogalkalmazók fi gyelmét ráirányítsuk.

Az országgyűlési biztos hatáskörének kérdései
Az Obtv. 16. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési biztoshoz bárki fordul-
hat, ha megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző 
szerv tevékenysége során a beadványt benyújtó személy alapvető jogaival 
összefüggésben visszásságot okozott. A „bárki” alatt minden magyar, kül-
földi vagy hontalan, természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet érteni kell. A bekezdés második fordulata az 
eljárás feltételeként írja elő a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati 
lehetőségek – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgá-
latát – kimerítését, kivéve, ha a jogorvoslati lehetőség eleve nem volt biz-
tosítva. A törvény 16. § (2) bekezdése szerint alapvető jogokkal kapcsolatos 
visszásság megszüntetése érdekében – az (1) bekezdésben foglalt feltételek 
fennállása esetén – a biztos hivatalból is eljárhat (így például akár egy hozzá 
érkezett jelzés, bejelentés vagy sajtóhír alapján). 

Az ombudsman eljárásának törvényi akadályaival kapcsolatban külön 
ki kell emelni, hogy kizárt a vizsgálat olyan hatósági ügyben, amelyben a 
(közigazgatási) határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy 
amelyben jogerős bírósági határozat született. Lényeges eljárási feltétel, 
hogy – ha az ügyben jogerős közigazgatási határozat született – a biztoshoz 
ennek közlésétől számított egy éven belül lehet beadvánnyal fordulni, a 
vizsgálati lehetőség pedig csak az 1989 októberét követően indult eljárá-
sokra terjed ki.

A záró rendelkezések precízen meghatározzák a hatóság fogalmát. Ha-
tóságnak kell tekinteni eszerint a közigazgatási feladatot ellátó szerveket, 
a közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szervet e jogkörében. Hatóságnak 
minősülnek a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a 
polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szerve-
zet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálat), a nyomozó hatóság, ideértve az ügyészségi nyomozást 
végző ügyészségi szervet is. A hatóságok közé tartoznak továbbá a helyi 
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önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat, a köztestület, a közjegyző, a 
megyei bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó.

A közszolgáltatást végző szerv fogalmát a törvény már nem határozza meg, 
így azt az ombudsmani gyakorlat formálta és alakította ki. A közszolgálta-
tások alapvetően három formában teljesíthetőek: elláthatja azokat a köz-
igazgatás saját maga, elláthatják közintézmények, vagy egyes közszolgálta-
tások ellátásával megbízhatóak a versenyszférában működő vállalkozások. 
Indokolt kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy a szolgáltatásnak a lakosság nagy 
részét kell érintenie: a közszolgáltatás tömeges jellegű és általában valamely alap-
szükségletet elégít ki, nem tartoznak ide a nélkülözhető, luxus jellegű szol-
gáltatások.

Az ombudsmani gyakorlat közszolgáltatónak tekinti a hatóságnak nem 
minősülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerveket, különö-
sen azokat, amelyek esetében a kérelmezőnek nincs lehetősége annak 
megválasztására, hogy az általa igényelt szolgáltatás igénybevételére ki-
vel szerződjön, tekintettel arra, hogy azt csak korlátozott számú vagy csak 
kizárólag egyetlen szervtől veheti igénybe. E teszt alapján az ombudsmani 
gyakorlat – a teljesség igénye nélkül – közszolgáltatást végző szerv körébe 
tartozónak tekinti:
 • az önkormányzati törvényben meghatározott feladatot ellátó szerveze-

teket,
 • az állami támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteket (a la-

káscélú állami támogatások, elkülönített állami pénzalapok, egyéb, 
állami támogatások nyújtásában részt vevő szervezetek),

 • az egészségügyi intézményeket,
 • a helyközi (távolsági) tömegközlekedési társaságokat,
 • az egyetemes elektronikus szolgáltatókat,
 • az egyetemes postai szolgáltatót,
 • a műsorszolgáltatókat, a közszolgálati műsorszámok tekintetében,
 • az MTI-t,
 • a felsőoktatási intézményeket,
 • a kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítókat,
 • a közüzemi szolgáltatókat,
 • az autópálya-üzemeltetőket.

A záró rendelkezések taxatíve meghatározzák, hogy mely szervek vizsgálata 
nem tartozik ombudsmani hatáskörbe (teljes kizárás), mivel azok nem minősül-
nek hatóságnak: ezek a bíróság, az ügyészség (a nyomozást végző ügyész-
ségi szervet leszámítva), az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az Állami 
Számvevőszék és a köztársasági elnök.
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2.2.1.
Az élethez és az emberi méltósághoz való jog egyes aspektusai

Az Alkotmány – a rendszerváltás és a jogállami alkotmány megszületése 
óta – az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogai között első-
ként, az élethez való joggal együtt rögzíti az emberi méltósághoz való jogot 
is. Az Alkotmány 54. §-a szerint a Magyar Köztársaságban minden ember-
nek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyek-
től senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Senkit nem lehet kínzásnak, 
kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és 
különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos 
kísérletet végezni.

Az Alkotmány az élethez és az emberi méltósághoz való jogot nem egyszerű 
alapjogként, hanem olyan abszolút emberi jogként határozza meg, mely-
től senkit nem lehet önkényesen megfosztani, mivel a méltóság az emberi 
élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, 
s ezért minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog 
az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen az emberi 
életek értéke között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósága és élete 
mindenkinek érinthetetlen, függetlenül fi zikai és szellemi fejlettségétől, il-
letve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított 
meg, és miért annyit.37

Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot önmagában az ún. 
„általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti, mely to-
vábbi részjogosítványokat is magában foglal: önrendelkezési jog, általános 
cselekvési szabadság, magánszférához való jog, a személyiség szabad kibon-
takoztatásának joga, önazonossághoz való jog, kegyeleti jog, névjog. Az ál-
talános személyiségi jog „anyajog”, olyan szubszidiárius alapjog, amelyet 
mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben felhívhat-
nak az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, 
nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.38 Az emberi méltósághoz 
való jog csak az emberi státus meghatározójaként, az élethez való joggal 
fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan. Az „anyajog” mivoltából 
levezetett egyes részjogai azonban bármely más alapjoghoz hasonlóan, az 
Alkotmány 8. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés keretei között korlá-
tozhatóak.39

37 Vö. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat.
38 Vö. 8/1990. (IV. 23.) AB határozat.
39 Vö. 75/1995. (XII. 21.) AB határozat. 
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Az 1976. évi 8. tvr.-rel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya (PPJE) részletesen szabályozza az élethez való jogot és a 
kínzás tilalmát, valamint kimondja, hogy a szabadságuktól megfosztott 
személyekkel emberségesen és az emberi személyiség veleszületett méltó-
ságának tiszteletben tartásával kell bánni.40 Az 1993. évi XXXI. törvénnyel 
kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezménye rögzíti a tagállamok kötelezett-
ségét az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint megerősíti az élethez 
való jogot és a kínzás tilalmát.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata szerint a kínzás olyan súlyos 
és szándékos kegyetlenséget feltételez, amit komoly testi-lelki sérülések 
nélkül nem lehet megállapítani. Az embertelen bánásmód vagy büntetés, ha 
nem is feltétlenül testi sérülést, de mindenképpen erős testi és lelki szenve-
dést okoz. A megalázó bánásmód vagy büntetés lényege, hogy az érintettben 
olyan erős félelmet, lelki gyötrelmet és alsóbbrendűségi érzést okoz, ami 
alkalmas arra, hogy a testi és lelki ellenállását megtörje. Elsősorban a hi-
erarchikus, zárt szervezeteknél, illetve intézményeknél fordulhat elő, ahol 
az érintettek kiszolgáltatott helyzetben vannak. 

Az 1995. évi III. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyez-
mény létrehozott egy európai bizottságot,41 mely a szabadságuktól meg-
fosztott személyekkel szembeni bánásmódot vizsgálja, és rendszeresen tart 
látogatásokat az érintett államokban.42 A kínzás és más kegyetlen, em-
bertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ egyez-
ményt az 1988. évi 3. tvr. hirdette ki, hazánk azonban még nem ratifi kálta 
az egyezmény 2002-es kiegészítő jegyzőkönyvét, amely az egyezményben 
tiltott bánásmód megelőzését, illetve ellenőrzését szolgáló látogatási mecha-
nizmus felállításáról rendelkezik.43 A 2006-ban hatályba lépett jegyzőkönyv 
alapján a tagállamok a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód vagy büntetés megelőzése céljából kötelesek létrehozni egy nem-
zeti megelőző mechanizmust. Az ombudsman több ízben is sürgette a jegyzőkönyv 
elfogadását, és javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy a 
feladat ellátásával – a szükséges költségvetési többletforrások biztosítását kö-
vetően – az állampolgári jogok országgyűlési biztosát bízza meg.

40 A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 10. cikk, 1. pontja.
41 European Committe for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT).
42 Magyarországon legutóbb 2009 márciusában tartottak vizsgálatot több fogvatartási 

helyszínen (rendőrségi fogdák, őrzött szállások, bv. intézetek, pszichiátriai intézetek).
43 Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (OPCAT).



94 A l k o t m á n y o s  j o g o k  h e l y z e t é n e k  é r t é k e l é s e

A jelentéssel nem záruló, de az emberi méltósághoz való jog érvényesü-
lésével kapcsolatos vizsgálatok közül érdemes kiemelni azt az ügyet, amely 
2009 márciusában történt: alapos gyanú merült fel ugyanis arra, hogy a 
Somogy Megyei Bv. Intézet egyes felügyelőinek bántalmazása következté-
ben halt meg egy fogvatartott.44 Az országgyűlési biztos az eset nyomán 
kiadott közleményében felhívta a fi gyelmet, hogy a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtása nem érintheti a fogvatartottak egyes alapvető – így különösen az 
élethez és az emberi méltósághoz való – jogainak az érvényesülését. A jogállami-
ság elve is megköveteli, hogy a szabadságvesztés végrehajtása humánus, 
oktató-nevelő, a társadalomba visszavezető jellegű legyen. A biztos a bör-
tönökben elterjedt erőszakkal szemben a jogállami ellenőrzés részeként a 
lehető leghatározottabb fellépést sürgetett, és előre be nem jelentett hely-
színi vizsgálatokat ígért. Az ombudsman ennek nyomán felhívta azokat 
az állampolgárokat, akik – 1989. október 23. óta – bv. intézetben, az ott 
dolgozók részéről kínzás és megalázó bánásmód áldozataivá váltak, hogy 
panaszaikat terjesszék elő hivatalához. A felhívásra több panasz is érkezett, 
részben fogvatartottaktól, részben hozzátartozóiktól, de közülük csak né-
hányan számoltak be bántalmazásról, többnyire a kapcsolattartás nehézsé-
geit, az egészségügyi ellátást vagy a fegyelmi eljárásokat kifogásolták. 

A bántalmazásokkal összefüggésben büntetőeljárások indultak, az 
egyik fogvatartott az ügyében folytatott ügyészségi nyomozás megszünte-
tését sérelmezte. Egy másik fogvatartott édesapjának panaszát követően 
az ombudsman megkeresése nyomán indult eljárás a Fővárosi Bv. Intézet-
ben történt bántalmazás gyanúja miatt. Egy esetben az érintett felügyelő 
szolgálati viszonyát a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka megszüntette. Az 
országgyűlési biztos a jövőben is kiemelt fi gyelmet kíván fordítani a kiszol-
gáltatott helyzetben levő fogvatartottakkal szembeni bánásmód törvényességének 
vizsgálatára.

2.2.1.1.
Az állam életvédelmi kötelezettsége

Az Alkotmány 8. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az 
ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben 
tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. E rendelkezésen alapul 
az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége, melynek értelmében az ál-

44 Az ügyben a biztos hivatalból vizsgálatot indított, amely még nem zárult le (AJB 
2442/2009).
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lam kötelessége az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére nem 
merül ki abban, hogy tartózkodnia kell a megsértésüktől, hanem magá-
ban foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges 
feltételekről, azaz meg kell határoznia az alapjogok mint szubjektív jogok 
intézményes (objektív) védelmi körét.45

1. Az országgyűlési biztos 2008-ban hivatalból indított vizsgálatot, miután 
Pécsett egy 20 hónapos kisgyermek és a nagymamája, Bonyhádon pedig 
egy négyéves kislány vesztette életét kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, közle-
kedési balesetben.46 Megállapította, hogy a gyalogos-átkelőhelyek létesítése, 
karbantartása és indokolt esetben fejlesztése közvetlen összefüggésben áll az 
állam életvédelmi kötelezettségével, melynek során kiemelt fontosságú a gyer-
mekek védelme, biztonságos közlekedésre nevelése. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter – ombudsmani ajánlásra adott – válasza szerint a közoktatási 
szakterület aktívan részt vesz a 2008–2010. évi Közúti Közlekedésbiztonsá-
gi Akcióprogram kidolgozásában, valamint az óvodai és iskolai közlekedés-
nevelési programok megvalósításában. Az országgyűlési biztos ugyancsak 
még 2008-ban – az állam életvédelmi kötelezettségével összefüggésben 
– utóvizsgálat keretében ellenőrizte a tűzszerészek élet- és munkakörülménye-
it.47 A biztos akkor felkérte a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg 
a tűzszerészeknek járó pótlék emelésének a lehetőségét. A 2001. évi XCV. 
törvény módosítása szerint a megemelt pótlékot 2009. január 1-jétől kell 
alkalmazni.48

2. Az országgyűlési biztos a 2007 októberében, a Fiatalkorúak Bv. Intézeté-
ben (Tökölön) elhunyt fi atalkorú fogvatartott halála ügyében hivatalból in-
dított vizsgálatot, amit kiterjesztett a fi atalkorúak fogvatartási körülményeinek 
feltárására.49 2008-ban készült jelentésében súlyos – az élethez és az emberi 
méltósághoz, valamint a gyermekek kiemelt védelméhez való joggal össze-
függő – visszásságokat állapított meg, és számos ajánlást fogalmazott meg. 
A fi atalkorúak törvényes fogvatartására irányuló intézkedési terv végrehajtása 
nagyrészt megtörtént, a tököli és a szirmabesenyői intézet zsúfoltsága csökkent. 
Az élelmezés javításával, a napi fürdés biztosításával és – bántalmazás vagy 
annak gyanúja esetén – az ügyészség értesítésével kapcsolatos ombudsmani 

45 Vö. 64/1991. (XII. 10.) AB határozat.
46 OBH 3045/2008.
47 OBH 1259/2008.
48 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szó-

ló 2001. évi XCV. törvény 114. § (1) e) pont.
49 OBH 4841/2007.
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kezdeményezéseket az érintett bv. intézetek igazgatói elfogadták. 
A szirmabesenyői intézetben kisebb felújítások történtek, a személyi állo-

mány pedig egy pszichológussal és egy neurológus szakorvossal egészült 
ki. Az intézetigazgató tájékoztatása szerint 2007-hez képest fokozatosan 
csökkent a fogvatartottak közötti erőszakos cselekmények száma. A zsúfolt-
ság csökkenésével differenciáltabb elhelyezésre nyílt mód, valamint speci-
ális foglalkozásokat50 is szerveznek a fi atalok számára. Tökölön egy új, 100 
fős körletrészt hoztak létre, valamint az áldozattá válás miatt veszélyeztetett 
fogvatartottak számára pszichoszociális körletrészeket alakítottak ki. A ne-
velői állomány létszámát megnövelték, egy nevelőre így 25 fi atalkorú jut.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter egyetértett azzal az ombudsmani 
javaslattal, hogy – a javítóintézetekhez hasonlóan – jogszabályban kell rög-
zíteni a fi atalkorúak bv. intézetei személyi állományának létszámát (20 fős 
nevelési csoportra egy nevelő, 50 fi atalkorúra egy pszichológus jutna). Az 
új szabályozást tartalmazó bv. kódexet azonban nem terjesztették az Or-
szággyűlés elé. Előzetes elvi döntés született arról, hogy a fi atalkorú el-
ítélteknél szükséges a korosztály szerinti további elkülönítés, illetve hogy a 
fi atalkorú előzetes letartóztatása nem hajtható végre megyei bv. intézetben. 
Mivel a javítóintézetek nem működnek teljes kihasználtsággal, és a fi atal-
korúak életkori sajátosságainak az ottani elhelyezés jobban megfelel, indo-
kolt lehet az előzetes letartóztatás végrehajtását elrendelő bírói gyakorlat 
felülvizsgálata és megváltoztatása.

3. Az országgyűlési biztos 2009 telén a sajtóból értesült arról, hogy egy 
80 év körüli idős házaspár kórházba került, mert nem volt fűtés a la-
kásukban, és az idős hölgyet az orvosok már nem tudták megmenteni. 
Ezt követően több, hasonlóan tragikus sajtóhír jelent meg, illetve a hi-
vatalhoz számos panasz érkezett, melyek a szociális ellátottság hiányát 
kifogásolták. Az ombudsman mindezek hatására – azonnali cselekvést 
kérve – közleményben kérte fel a kormányt, a katasztrófavédelemért fele-
lős és a rendőri szerveket, a mentőszolgálatokat és az önkormányzatokat, 
hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket a további tragédiák megelőzése 
érdekében. Az országgyűlési biztos a későbbiekben, az állam életvédelmi 
kötelezettségével összefüggésben, átfogó vizsgálatot indított az – otthoni 
fagyhalálokat hatékonyan megelőzni képes, a fűtés teljes kikapcsolását a 
téli időszakban megakadályozó – ún. védendő fogyasztóvá nyilvánítási el-

50  A drámapedagógia, bábterápia, passzív és aktív állatasszisztált terápia mentőkutyák-
kal, cellakutya program, munkaterápia a miskolci Állat- és Kultúrparkban és a Bükki Nem-
zeti Parkban.
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járás tényleges működésével kapcsolatban. A biztos megállapította, hogy 
az önkormányzatok – így pedig maguk a védelemre szoruló fogyasztók – 
sem rendelkeztek megfelelő ismeretekkel az eljárással mint lehetőséggel 
kapcsolatban.51

4. Az országgyűlési biztos 2009-ben is több vizsgálatot is folytatott a gyü-
lekezési jog érvényesülésével kapcsolatban, ezekkel részletesen a kommu-
nikációs jogi fejezet foglalkozik. Érdemes ugyanakkor itt külön is kiemelni 
az ombudsmannak a 2009. szeptember 5-i Meleg Méltóság Menet rendőri 
biztosításával kapcsolatos vizsgálatának egyes megállapításait.52 A menet 
ellen tüntetőkkel szemben felállított kordont a rendőrségnek – nagyszá-
mú tüntető megjelenése miatt – át kellett helyeznie, ekkor azonban még 
nem terelték el teljesen a körút forgalmát, így a tömeget a közlekedő 
járművek közé irányították. Mindez alkalmas volt arra, hogy a tüntetők 
élethez való jogával összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza. A biztos – 
helyszíni tapasztalatok és videofelvételek alapján – azt is megállapította, 
hogy a rendőrség tömegkezelési tevékenysége alkalmas volt arra, hogy 
indokolatlan mértékben kockáztassák a biztosításban részt vevő rend-
őrök testi épségét is. Az ombudsman szerint a rendőrség tömegkezelési 
tevékenységéhez nem kifejezetten erre a feladatra kiképzett egységeket, 
hanem járőrökből, körzeti megbízottakból és közlekedési rendőrökből 
összeállított századokat vesz igénybe. Álláspontja szerint, amennyiben 
nincs különös indoka annak, hogy a feladat végrehajtására ne a legjob-
ban kiképzett rendőri egységeket vegyék igénybe, az indokolatlan kocká-
zat miatt felmerül a rendőrök élethez és testi épséghez való jogával összefüggő 
visszásság közvetlen veszélye.

2.2.1.2.
Az emberi méltósághoz való jog

A kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalma és a fogvatartás
1. Az országgyűlési biztos 2008-ban készült jelentésében53 megállapította, 
hogy az előzetesen letartóztatott és elzárást töltő személyek háromemeletes 
ágyakon való elhelyezése és a vizsgált (Bács-Kiskun, Baranya és Hajdú-Bi-
har) megyei előzetesházak 200%-os zsúfoltsága embertelen, megalázó bánásmódot, 

51 A vizsgálat megállapításait részletesebben lásd a szociális biztonsághoz való joggal 
foglalkozó fejezetrészben.

52 AJB 6021/2009.
53 OBH 4841/2007.
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illetve büntetést jelent. A statisztikai adatok szerint az előzetesen letartóztatottak 
száma folyamatosan növekszik.54 Az ombudsman rámutatott arra, hogy az 
előzetes letartóztatás nem lehet előrehozott büntetés, hazánkban viszont 
egyáltalán nem érvényesül a helyzetüknek – az ártatlanság vélelmének – 
megfelelő, a PPJE 10. cikke szerinti „külön elbánás” elve. 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatása szerint a legtelítet-
tebb megyei előzetesházak (Kecskemét, Pécs, Debrecen, Nyíregyháza, Mis-
kolc) több mint 200%-os zsúfoltságát átszállításokkal közel 150%-osra csök-
kentették, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet I. objektumának telítettsége 
azonban továbbra is 200% feletti. A Baranya Megyei Bv. Intézet férőhelybő-
vítésére nincs költségvetési fedezet. A háromemeletes ágyak fenntartására 
három intézetben (Szegeden, Pécsen és Kecskeméten) továbbra is szükség 
van, a mellékhelyiségek függöny helyett fallal való leválasztása következ-
tében pedig tovább csökkenne a zárkákban a mozgástér. A miniszter ezt 
követően azonban – a költségvetési források hiányára hivatkozva – 2009. 
június 30-án bezáratta a Fővárosi Bv. Intézet II. számú, Gyorskocsi utcai 
objektumát, ahol közel 300 előzetesen letartóztatottat tartottak fogva. 

Az ombudsman vizsgálati tapasztalatai és az egyre nagyobb szám-
ban érkező fogvatartotti panaszok szerint az előzetesen letartóztatottak 
fogvatartási körülményei több intézetben eddig is tarthatatlanok voltak, 
ezáltal viszont az amúgy is rendkívül zsúfolt előzetesházak telítettsége to-
vább fokozódott. Az elhelyezés feltételei súlyosan sértik a nemzetközi em-
beri jogi dokumentumokat és a hatályos jogszabályi előírásokat55, pedig 
az ártatlanság vélelme mellett fogva tartott személyek alapvető jogait egy 
demokratikus jogállam nem hagyhatja fi gyelmen kívül. Hiába biztosítot-
tak a feltételek a jogszabályokban, ha azokat maga az állam nem tartja be, 
hanem intézkedései révén sértő, elviselhetetlen zsúfoltságot, fogvatartási és 
munkakörülményeket hoz létre.56 Az ombudsman ennek következtében az aján-
lását fenntartva éves beszámolójában az Országgyűléshez fordul az előzetesházak 
fokozódó zsúfoltsága miatt fennálló, az emberi méltósághoz való joggal összefüggő 
súlyos és tömeges visszásságok orvoslása érdekében.

54 A létszámuk 2008 júliusában 3865 fő, decemberben már 4332, 2009 júniusában pedig 
4404 fő volt.

55 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, illetve az Európa Tanács Mi-
niszteri Bizottsága által 2006-ban felülvizsgált Európai Börtönszabályok, továbbá a 6/1996. 
(VII. 12.) IM rendelet 

56 2009 nyarán felmerült a 120 férőhelyes, előzetesen letartóztatottak elhelyezését bizto-
sító székesfehérvári bv. intézet, valamint a 140 férőhelyes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bv. Intézet bezárásának terve is, ami végül nem valósult meg. Az intézetbezárások ellen az 
ombudsman sajtóközleményekben tiltakozott.
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2. Az országgyűlési biztos 2009 augusztusában a Fővárosi Bv. Intézet III. 
számú, Venyige utcai objektumában,57 szeptemberben a Szegedi Fegyház 
és Börtönben,58 októberben a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben,59 no-
vemberben pedig a Veszprém Megyei Bv. Intézetben60 helyszíni vizsgálatot 
tartott. 

A) Az elítélteket és előzetesen letartóztatottakat két külön objektumban 
fogva tartó Szegedi Fegyház és Börtönben az ombudsman szerint kiemelke-
dő szakmai színvonalú munka folyik a fogvatartottak reintegrációja érde-
kében, ugyanakkor az elítéltek elhelyezési körülményeinek és a dolgozók 
munkafeltételeinek javítására több milliárd forintos infrastrukturális beru-
házásra lenne szükség. A fogvatartottak foglalkoztatottsági arányát kifeje-
zetten jónak ítélte meg a biztos; az egy nevelőre jutó elítélti létszámot – más 
bv. intézetekhez képest – ugyancsak elfogadhatónak találta. 

Az intézet telítettsége az elmúlt évek során 120%-ra csökkent, a szakmai 
vélemények szerint azonban a hosszú időtartamra (tényleges életfogytig-
lani büntetésre is) ítélteket őrző intézményekben a 85%-os arány lenne az 
optimális.61 Az ombudsman megállapította, hogy sérül a fogvatartottak em-
beri méltósághoz való joga, ha a zárkában nem biztosított a személyenkénti 
legalább hat m³ légtér és három m² mozgástér, továbbá a WC nincs lefa-
lazva, csak függönnyel elválasztva, valamint a fogvatartottak a zárkában 
étkeznek, illetve ott mossák és szárítják a fehérneműjüket.

A biztos – a korábbi ombudsmani vizsgálathoz hasonlóan – nedvességük 
miatt emberi tartózkodásra alkalmatlannak tartotta az intézet földszinti helyisé-
geit, ahonnan a fogvatartottakat elhelyezték, de a zárkák felújítására nem 
került sor, hanem irodának alakították át őket. A II. objektumban a sze-
mélyi állomány tagjai a fogvatartottak közösségi helyiségeiben öltöznek, 
ami közvetlenül veszélyezteti az emberi méltósághoz való jogukat. Az új öltöző 
kialakítása az állomány részére folyamatban van.

A biztos ajánlást tett a bv. országos parancsnokának, hogy dolgozzon 
ki intézkedési tervet az intézet földszintjén kialakított irodák felújítására, 
továbbá a zárkákban található WC-k fallal való leválasztására. Az országos 

57 Az előzetesen letartóztatottakat fogva tartó intézet zsúfoltsága 200%-os volt. Az AJB 
5731/2009. számon indult vizsgálat 2010 januárjában zárult le (AJB 905/2010).

58 AJB 6775/2009.
59 AJB 7317/2009.
60 AJB 7712/2009.
61 Az átlagos ítéleti idő Szegeden 14 év. A HSR körleten (hosszú időtartamra elítéltek 

speciális rezsimű körletrésze) a tényleges életfogytiglanra ítéltek, illetve a hosszú idejű 
ítéletük miatt kiemelt fi gyelmet igénylő fogvatartottak vannak elhelyezve. Az itt található 
egyszemélyes zárkák két helyiségből állnak. A körletnek önálló sétaudvara van az épület 
tetején. A felügyelet kizárólag ezen a körleten teljesít szolgálatot.
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parancsnok válasza szerint a 2010. évi költségvetési előirányzatok ismereté-
ben – előzetes árkalkuláció alapján – látnak esélyt az ajánlásban foglaltak 
megvalósítására. Az intézet parancsnokát arra kérte, hogy vizsgálja meg 
külön mosó- és szárítóhelyiség kialakításának a lehetőségét, és gondoskod-
jon arról, hogy minden elítélt számára rendelkezésre álljon az előírt légtér 
és mozgástér. A parancsnok a kezdeményezést elfogadta.

B) A 800 férőhelyes, az állami és a magántőke együttműködésében – 
ún. Public Private Partnership (PPP) konstrukcióban – felépült Szombat-
helyi Országos Bv. Intézetet 2008 júniusában adták át. A működtetését egy 
konzorcium végzi, amiért az állam 15 éven keresztül bérleti díjat fi zet. 
Magánkézben van a fenntartás, az üzemeltetés, az élelmezés, a mosás és 
a fogvatartottak munkáltatása. Állami felügyelet alatt maradt az őrzés, a 
szállítás, az előállítás, a nevelés, az egészségügyi ellátás és a nyilvántartás. 
Az intézet vezetése és a konzorcium együttműködése jó, megpróbálják ko-
ordinálni a tevékenységüket, de szerződéses jogviszony a négy üzemeltető 
cég és az országos parancsnokság között áll fenn, ami lassítja az esetleges 
problémák megoldását. Ennek a „külső jogviszonynak” a jogszabályi hát-
tere nem rendezett, a biztos ezért felkérte az igazságügyi és rendészeti mi-
nisztert a szükséges előírások megalkotására. 

Az ombudsman megállapította, hogy a zárkánkénti WC és zuhanyozó, 
valamint a jogszabálynak megfelelő létszám biztosítja az elítéltek és az elő-
zetesen letartóztatottak emberi méltósághoz való jogának érvényesülését. 
Az egy nevelőre jutó fogvatartotti létszám – más bv. intézetekhez képest – 
megfelelő. A város külterületén található intézet ugyanakkor tömegközle-
kedési eszközzel nem közelíthető meg, a kiépített buszmegállóhelytől csak 
az út szélén, gépjárműforgalomtól veszélyeztetett területen mintegy egy 
km-t gyalogolva érhető el. Az ombudsman – az élethez való jog sérelmé-
nek veszélyére tekintettel – felkérte a megyei jogú városi önkormányzatot 
az érintett buszjárat útvonalának meghosszabbítására. A polgármester a 
kezdeményezést elfogadta, és felkérte a Vasi Volán Zrt.-t a költségek kimu-
tatására. A közgyűlés ezt követően tudja megtárgyalni a kérdést. 

C) A Veszprém Megyei Bv. Intézet fogvatartotti és személyi állománya – az 
1997-es ombudsmani vizsgálat és a CPT jelentései nyomán – 2003-ban eu-
rópai színvonalú és infrastruktúrájú épületben kapott elhelyezést. Az első-
sorban előzetesen letartóztatottakat fogva tartó intézet telítettsége ugyan-
akkor a 2008-as év végi 98%-hoz képest – más intézetekből való átszállítá-
sok miatt – az év végére kb. 130%-ra emelkedett, ami sérti a fogvatartottak 
emberi méltósághoz való jogát. A biztos megállapította, hogy a nevelői lét-
szám alultervezett a feladatokhoz képest. A közel 300 fogvatartottra jutó 6 
nevelői státusból egy nincs feltöltve, egy nevelő pedig szülési szabadságát 
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tölti, ami nemcsak a fogvatartottak jogainak érvényesülését, a velük való 
bánásmódot érinti, hanem közvetlenül veszélyezteti az állomány emberi 
méltósághoz való jogát is, mivel szolgálati feladataik ellátása során fokozott 
mentális terhelésnek vannak kitéve. Az ombudsman javasolta a bv. országos 
parancsnokának, hogy vizsgáltassa meg az intézet állománytáblája módo-
sításának, illetve nevelői létszáma emelésének lehetőségét, valamint fontol-
ja meg az intézet épülete bővítésének kezdeményezését annak érdekében, 
hogy az feleljen meg a kezdeti 90–95%-os telítettség követelményének. 
Az országos parancsnok elfogadta a nevelői státusok bővítésére irányuló 
ombudsmani észrevételt, és jelezte, hogy vizsgálni fogja a megoldási lehe-
tőségeket, valamint – a költségvetési fedezet birtokában – szintén vizsgálat 
alá vonja az intézetépület bővítésének megvalósíthatóságát.

3. Az országgyűlési biztos a női fogvatartottak, valamint a személyi állomány 
tagjai – különös tekintettel a nők – élet- és munkakörülményeinek feltárása 
érdekében hivatalból rendelt el vizsgálatot.62 A női elítéltek csupán az or-
szág három bv. intézetében (Egerben, Pálhalmán és Kalocsán), a fegyház 
fokozatúak pedig csak Kalocsán helyezhetők el, jellemzően a lakóhelyüktől 
távol, ami jelentősen megnehezíti a hozzátartozókkal való kapcsolattartá-
sukat. A biztos munkatársai helyszíni vizsgálatot folytattak mindhárom bv. 
intézetben, melyek telítettsége 115–140%-os volt.

Az ombudsman megállapította, hogy a nők részére a speciális higiéni-
ás szükségleteiknek megfelelő napi fürdés lehetőségét egyedül Pálhalmán 
tudják biztosítani, ahol a zárkákban zuhanyzót alakítottak ki. A Heves Me-
gyei Bv. Intézetben és a Kalocsai Fegyház és Börtönben a naponkénti fürdés 
biztosításának hiányossága visszásságot okoz a fogvatartott nők emberi 
méltósághoz való jogával összefüggésben.63 

A Pálhalmai Bv. Intézetben – a 2000-ben tartott ombudsmani vizsgálathoz 
képest – sok tekintetben jelentősen javultak a fogvatartási körülmények. 
Az orvosi ellátás hiányossága, illetve a fegyelmi zárkákban a folyóvíz hiá-
nya azonban közvetlenül veszélyezteti a fogvatartottak lehető legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez, valamint emberi méltósághoz való jogának 
az érvényesülését. A személyi állomány különösen alacsony létszáma pe-

62 OBH 5416/2008.
63 A Heves Megyei Bv. Intézetben nem dolgozik pszichológus, ami közvetlenül veszé-

lyezteti mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány lehető legmagasabb szintű testi 
és lelki egészséghez való jogát. A pszichológus hiány pótlására a miniszter nem tudott in-
tézkedni. A Kalocsai Fegyház és Börtönben a biztonsági felügyelők létszáma kevés, és a 
munkaközi szünetet sem tudják biztosítani, ami visszásságot okoz a pihenéshez való joggal 
összefüggésben. Az országos parancsnok a felügyelők létszámát öt fővel megemelte.
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dig csak rendkívüli munkaráfordítással és komoly leterheltség mellett te-
szi lehetővé a szolgálati feladatok biztonságos és megfelelő szintű ellátását, 
ami közvetlenül veszélyezteti az állomány emberi méltósághoz való jogát, 
közvetve pedig a fogvatartottak jogainak az érvényesülését, a velük való 
bánásmódot is érinti. 

Az ombudsman felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy 
dolgozzon ki egy középtávú intézkedési tervet a feltárt visszásságok orvos-
lására, és kísérelje meg az anyagi fedezet biztosítását. A miniszter szerint 
azonban mind Egerben, mind Kalocsán a jogszabályi előírásnak megfele-
lően, „a lehetőségekhez képest” eleget tesznek a meleg víz biztosítására vo-
natkozó kötelezettségüknek, de megfontolja, hogy az új bv. kódexben heti 
egyről két alkalomra növeljék a zuhanyozás gyakoriságát. 

Pálhalmán 2009. július 1-jétől még egy háziorvost foglalkoztatnak, a fe-
gyelmi zárkák folyóvízzel való ellátását megoldották. A miniszter egyetér-
tett azzal, hogy a mélykúti objektumban foglalkoztatott személyzet létszáma 
aggasztóan kevés, de a létszámfejlesztés is az anyagi lehetőségek függvénye. 
A biztos a fürdést és a mélykúti állomány létszámát érintő ajánlását fenn-
tartotta. A miniszter augusztus óta – sürgetés ellenére – nem válaszolt.

4. A látogatófogadás jogának fontos szerepe van a börtön világa és a társa-
dalom közötti kapcsolattartásban, a büntetés letöltése utáni beilleszkedés-
ben, valamint abban is, hogy a fogvatartott megőrizhesse önértékelését, 
önbecsülését, a biztos ezért hivatalból vizsgálatot indított az ünnepnapokon 
való látogatófogadás tárgyában.64

A CPT már a 2003. évi magyarországi látogatásáról szóló jelentésében 
ajánlotta a kormánynak a fogvatartottak külvilággal való kapcsolattartá-
sát érintő nehézségek felszámolását. A havi 30 perces (meghosszabbítva 
egyórás) látogatási idő ugyanis nem elég ahhoz, hogy a fogvatartottak és 
hozzátartozóik megfelelő kapcsolatot tudjanak tartani egymással, ezért kí-
vánatos lenne minden héten legalább 30 perces látogatást biztosítani. 

A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenységének törvényességét fel-
ügyelő legfőbb ügyész egyetértett az ombudsman álláspontjával, amely 
szerint törekedni kell arra, hogy a fogvatartott alapjogait – így a külvi-
lággal való kapcsolattartását – a lehető legkisebb mértékben korlátozzák. 
Az ünnepnapokon való látogató fogadás engedélyezése az igazságügyért 
felelős miniszter szerint a túlszolgálat miatt jelentős többletköltséget ered-
ményezne, veszélyt jelentene az intézet rendjére és a fogvatartás biztonsá-
gára, megnövelné a fegyelemsértések, a bűncselekmények elkövetésének 

64 OBH 3557/2008
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kockázatát. Az intézetek pedig nem rendelkeznek megfelelő helyiséggel 
egyszerre nagyobb számú látogató fogadására. 

A biztos rámutatott arra, hogy semmilyen büntetőjogi célt nem szolgál, 
nincs köze a megelőzéshez, ha nem biztosítják, hogy a fogvatartott ün-
nepnapokon látogatót fogadhasson. Ez olyan, a büntetőjogi joghátrányhoz 
automatikusan kapcsolódó, magán- és családi életet korlátozó további hát-
rány, ami sérti a jogállamiság elvét és az emberi méltósághoz való jogot. 

Tekintettel arra is, hogy a Magyar Köztársaság védi a házasság és a csa-
lád intézményét, a biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, 
gondoskodjon arról, hogy az új bv. kódexbe épüljön bele – akár jutalmazási 
lehetőségként is – a látogatófogadás kiterjesztése az ünnepnapokra. A bv. 
országos parancsnokát pedig felkérte, hogy gondoskodjon a bv. intézetek 
házirendjének olyan egységesítéséről, amely megszünteti a látogatófogadá-
sok gyakoriságának és időtartamának intézetek közötti eltérését.

A miniszter válaszában elismerte az elítéltek külvilággal való kapcsolat-
tartási jogának kiemelt jelentőségét a későbbi társadalomba való beillesz-
kedésükre tekintettel, valamint azt is, hogy az ünnepnapokon való láto-
gatófogadás lehetőségét nem szoríthatják háttérbe a büntetés-végrehajtás 
véges költségvetési forrásai. Az országos parancsnok vizsgálatot rendelt el, 
melynek célja az elítéltek látogatófogadása gyakoriságának és időtartamá-
nak növelése. Lehetővé kívánják tenni a látogatás időpontjáról a hozzátar-
tozó telefonon való értesítését, továbbá az anyák napi, húsvéti és karácsonyi 
látogatásokat. A biztos a választ elfogadta, de a vizsgálat eredményéről még 
nem értesült.

A büntetés-végrehajtás egészségügyi intézményeiben elhelyezett, fogyaté-
kossággal élő fogvatartottak alapvető jogainak érvényesüléséről szóló átfogó 
ombudsmani vizsgálat összefoglalását a fogyatékosok jogaival foglalkozó 
projektfejezet tartalmazza.65 

2.2.1.3.
A személyes szabadsághoz való jog

Az Alkotmány 55. § (1) bekezdése értelmében „a Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit nem 
lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és 
a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.” A személyes sza-
badsághoz való alapvető jogot – az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésére fi gye-

65 AJB 1161/2009.
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lemmel – csak törvényben lehet korlátozni, ugyanakkor ennek a korlátozás-
nak az elérni kívánt, alkotmányosan elismert célhoz képest szükségesnek 
és arányosnak kell lennie.66

1. Az ombudsman – egy blogbejegyzés alapján – hivatalból vizsgálta, hogy 
milyen körülmények között állították elő a rendőrök az egyik vendéget egy 
túl hangos házibuliból.67A rendőri jelentés szerint az illető nem hagyott 
fel a csendháborítás szabálysértéssel, a XIII. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetője szerint viszont nem volt hajlandó igazolni magát. Az előállítás jog-
alapját, illetve szükségességét a biztos megkérdőjelezte: az előállított sze-
mélyt az előállítás során nem hallgatták meg, továbbá arra vonatkozó adat 
sem merült fel, hogy vele szemben szabálysértési eljárás indult volna. Az 
előállítás, mint személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedés alkal-
mazásának feltételei megfelelően szabályozottak, ezért azt soha nem lehet 
előrehozott büntetésként, „nevelő célzattal” alkalmazni. Az ombudsman 
megállapította, hogy a rendőrség eljárása a személyes szabadsághoz való jog-
gal összefüggő visszásságot okozott, ezért ajánlást tett az országos rendőrfőka-
pitánynak, intézkedjen, hogy a rendőri jelentések az előállítás valós okát és 
jogalapját tartalmazzák. 

2. A 2009. március 15-i, Kossuth téri állami ünnepségről a rendőrség két 
személyt – mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján, szabálysértési el-
járás lefolytatása céljából68 – előállított. Az ombudsman hivatalból indított 
vizsgálata során – tekintettel arra, hogy néhány bekiabálás állt szemben 
a személyi szabadság hat órán át tartó megvonásával, így az intézkedés 
nem felelt meg az arányosság követelményének – megállapította, hogy a 
rendőrség eljárása a személyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot 
okozott.69 Miután a bíróság megállapította, hogy az előállítottak terhére rótt 
cselekmény nem szabálysértés, a jelentésben foglaltakat elfogadták. Az elő-
állításokat a BRFK Gyorskocsi utcai fogdáján hajtották végre, ennek során 
az előállítottakat meztelenre vetkőztették. Az előállító helyiségben való el-
helyezéskor az előállított ruházatát át kell vizsgálni, és el kell tőle venni 
azokat a tárgyakat, amelyeket fogvatartáskor sem tarthat magánál.70 A biz-
tos megállapította, hogy a rendőrség eljárása az előállított személyek levetkőzte-

66 Vö. 66/1991. (XII. 21.) AB határozat.
67 OBH 1617/2009.
68 Lásd a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) f) pontját.
69 OBH 2624/2009.
70 A 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 51. § (3) bekezdése, a rendőrségi fogdák rendjéről 

szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet alapján, az előállítottak esetében nem alkalmazható.
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tése miatt az embertelen és megalázó bánásmód tilalmával összefüggő visszásságot 
okozott. Az országos rendőrfőkapitány a biztos ajánlását elfogadta. 

3. Az országgyűlési biztos munkatársai 2009. július 1. és 11. között több 
budapesti helyszínen folytattak a gyülekezési jog érvényesülését, valamint 
a rendőri szervek gyakorlatát érintő vizsgálatokat. Az ombudsman jelenté-
sében71 megállapította, hogy a lufi kkal, valamint a szórólapokkal történő 
véleménykifejezések a véleménynyilvánítási szabadság által védett körbe 
tartoztak, önmagában ezen tárgyak birtoklása nem alapozta meg az érin-
tettek előállítását a július 4-i rendezvényekről. A rendőrség eljárása ezért 
alkalmas volt arra, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz, valamint a sze-
mélyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okozzon. 2009. július 
4-én – az Erzsébet térről – leggyakrabban szabálysértés továbbfolytatása 
miatt került sor az előállításokra. Miután a megismert dokumentumok és 
videofelvételek nem tartalmaztak semmilyen – a szabálysértés abbahagyá-
sára irányuló – felszólítást, a biztos megállapította, hogy a rendőrség eljá-
rása a személyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. 

2.2.1.4.
Az emberi méltósághoz való jogból levezethető alapjogok

A „magánszférához való jogot” az Alkotmány konkrét, szubjektív alapjogként 
nem nevezi meg, de a magánélet szabadságához való jog kétségkívül az 
egyén autonómiájának védelmére szolgáló olyan alapjog, amely az ember 
veleszületett méltóságából ered, amelynek tehát az általános személyiségi 
jog – az emberi méltósághoz való jog – szubszidiárius alapjoga.72 

Egy panaszos azért fordult az ombudsmanhoz, mert a sérelmére elköve-
tett erőszakos közösülés bűntette miatt előzetes letartóztatásban levő, nem 
jogerősen 10 év fegyházbüntetésre ítélt terhelt az elsőfokú ítéletet követően 
zaklatta, a Márianosztrai Fegyház és Börtönből levelet küldött neki, a Fő-
városi Bv. Intézetből pedig telefonon is felhívta.73

A fogvatartott Márianosztrán kérelmezte, hogy a korábban kapcsolattartó-
ként megjelölt nővére telefonszámát is vegyék nyilvántartásba, de a panaszos 
telefonszámát adta meg. A Pest Megyei Főügyészség jelzését követően a bv. 
intézet parancsnoka fegyelmi eljárást folytatott le a fogvatartottal szemben, 

71 AJB 4721/2009, az ügyet lásd még a kommunikációs jogokkal foglalkozó részben.
72 Vö. 56/1994. (XI. 10.) AB határozat.
73 OBH 1579/2009.
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valamint belső vizsgálatot is indított. A fővárosi főügyész vizsgálata ugyanak-
kor azt állapította meg, hogy a Fővárosi Bv. Intézet szabálytalanságot, mu-
lasztást nem követett el, így bv. felügyeleti intézkedésre nem került sor.

A bv. országos parancsnokának tájékoztatása szerint, ha a fogvatartott a 
kapcsolattartói nyilatkozat visszaküldését követően a kapcsolattartó adatait 
módosítani kívánja, vagy új adat felvételét kéri, az intézet az utóbb közölt 
személyes adatot nem ellenőrzi, hanem automatikusan rögzíti a kapcsolat-
tartóként megjelölt személy adatai között.

Az ombudsman megállapította, hogy a bv. intézetek mulasztása lehe-
tőséget teremt arra, hogy a fogvatartott felvegye a kapcsolatot a bűncse-
lekmény sértettjével vagy más tanúkkal, és befolyásolja, megalázza, eset-
leg megfélemlítse őket, ezáltal visszásságot okoz az érintett személyek emberi 
méltósághoz való jogával összefüggésben. A biztos ajánlást tett a bv. országos 
parancsnokának, hogy hívja fel a bv. intézetek parancsnokainak fi gyelmét 
arra, hogy a kapcsolattartói nyilatkozat kitöltését követően a fogvatartott 
által nyilvántartásba venni kért további adatokat is ellenőrizzék. Az orszá-
gos parancsnok az ajánlást elfogadta.

A kegyeleti jog az emberi méltósághoz való joghoz kapcsolódik: ugyan az 
elhunyt jogalanyisága megszűnik, de teljesen nem enyészik el: maga a halál 
ténye ugyanis nem járhat azzal, hogy az elhunyt emlékét, a holttestet vagy a 
síremléket ne illetné meg semmiféle jogi védelem. Az elhunyt személy ugyan-
akkor értelemszerűen nem képes saját „jogai” védelmére, így a kegyeleti jog 
a hozzátartozók által a halottról őrzött és védett személyiségkép megsértésé-
vel szemben biztosít védelmet, a hozzátartozó „személyiségi jogát” védi.74

1. Az egyik vizsgált ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az édesanyja 
holttestét a család kifejezett kérése ellenére, jogszerűtlenül felboncolták, 
továbbá – a holttest szakszerűtlen kezelése miatt – a nyílt koporsóban felra-
vatalozott elhunyt egyik szeme nyitva volt.75 Az országgyűlési biztos – szak-
orvosi vélemények alapján – megállapította, hogy a boncolásra az egész-
ségügyi törvény (Eütv.) rendelkezéseinek76 megfelelően került sor, mivel 
a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható, így alkotmá-
nyos joggal összefüggő visszásság nem történt. Megállapította ugyanakkor 
azt is, hogy a kegyeleti joggal összefüggő visszásságot okozott az, hogy a halott 
méltatlan állapotban került a ravatalra.77 Javaslatot tett az önkormányzati 

74 Vö. 997/B/2005. AB határozat.
75 AJB 4319/2009.
76 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219. § (1) bekezdése.
77 Az ÁNTSZ illetékes szerve az ügyben további vizsgálatot folytatott, és megállapította, 

hogy a mulasztás nem a boncmestert, hanem a temetkezési vállalkozót terheli.
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miniszternek, hogy fontolja meg a temetkezéssel kapcsolatos joganyag ki-
egészítését a holttestek méltó módon történő szállítására, kezelésére és fel-
ravatalozására vonatkozó előírásokkal. A miniszter tájékoztatása szerint a 
jogszabályok felülvizsgálata napirenden van. A biztos azt is megállapította, 
hogy az állam akkor teljesíti maradéktalanul objektív alapjogvédelmi köte-
lezettségét, ha megfelelően biztosítja a betegek és hozzátartozóik tájékozta-
tását a holttestet érintő eljárások és a megtehető nyilatkozatok tekintetében. 
Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a halottakkal kapcsolatos 
eljárások egységes – kormányrendeleti szintű – szabályozásának előkészíté-
se folyamatban van, elsődlegesen az igazságügyi tárca a felelős érte.

2. Egy másik ügyben az ombudsmanhoz forduló panaszosok a hozzátartozó-
jukkal kapcsolatos halottkezelési eljárást sérelmezték, ugyanis a temetkezési 
vállalkozó a nyári melegben nem gondoskodott a holttest hűtéséről, ezért az 
bomlásnak indult.78 A panaszosok a helyi jegyzőhöz is fordultak, aki megál-
lapította, hogy a vállalkozó nem rendelkezett a szükséges engedéllyel, ezért 
közegészségügyi szabálysértés és kontárkodás miatt eljárást indított ellene, 
valamint a cégbíróságnál kezdeményezte törvényességi eljárás megindítását. 
Az ÁNTSZ úgy tájékoztatta a panaszosokat, hogy nincs hatásköre az ügyben 
eljárni. A biztos megállapította, hogy a temető üzemeltetésének és a temetke-
zési szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik, 
a közegészségügyi szabálysértés lefolytatására pedig a jegyző és az ÁNTSZ is 
rendelkezik hatáskörrel. A jegyző ellenőrzési kötelezettségének elmulasztá-
sával, az ÁNTSZ kistérségi intézete pedig a jogszabállyal ellentétes tájékoz-
tatásával a jogállamiság elvéből eredő jogbiztonság követelményével, illetve 
a kegyeleti joggal összefüggő visszásságot okozott.

3. Egy másik panaszos sérelmezte, hogy Piliscsabán a temető mellett je-
lölték ki a leendő óvoda építési telkét, ami véleménye szerint akadályozni 
fogja a kegyeleti jog megfelelő gyakorlását.79 Az ombudsman vizsgálata 
megállapította, hogy az önkormányzat a jogszabályban előírt minimális 
távolságon túl jelölte ki az építési telket, valamint az építési szabályzatnak 
megfelelően vállalta tömör kerítés kiépítését, így az eljárása – melynek célja 
a gyermekek művelődéshez való jogának érvényesítése volt – nem okozott 
visszásságot a kegyeleti joggal összefüggésben.

A fenti bemutatott ügyekkel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az 
országgyűlési biztos általános helyettese még 2006-ban – a kegyeleti joggal 

78 OBH 4277/2008.
79 OBH 5907/2008.
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összefüggő súlyos visszásságot megállapítva – jogalkotási javaslatot tett az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszternek, hogy a hozzátartozók kegyeleti jogá-
nak biztosítása érdekében, az egészségügyi miniszterrel együtt, a vonatkozó 
miniszteri rendeletben80 rögzítse a holttestek megtekintésének szabályait a 
rendkívüli halál esetén követendő eljárásokban.81

A miniszter az ombudsmani javaslatot elfogadta, és legutóbbi, 2008. 
januári válasza szerint megállapította, hogy új rendelet kiadására van 
szükség, amihez meg kell teremteni a megfelelő jogszabályi hátteret. Az 
új joganyag megalkotására azonban nem került sor, sőt az ombudsman észlel-
te, hogy a hivatkozott rendelet megalkotására felhatalmazást adó törvényi 
rendelkezéseket82 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték, ezáltal a 
rendelet alkalmazhatósága – az alkotmányosság szempontjából – súlyosan 
aggályossá vált.

Előfordult azonban olyan, ugyancsak a kegyeleti jogi kérdésekkel össze-
függő eset, amelynek vizsgálatát követően a biztos nem állapított meg visz-
szásságot.83 Panaszában az elhunyt személy édesanyja azt kifogásolta, hogy 
fi a agyának egy darabját a boncolás során tudományos célra eltávolították. 
A vizsgálat megállapította, hogy a holttestet a boncolás után a kegyeleti 
szempontoknak megfelelően helyreállították, és a SOTE Igazságügyi Or-
vostani Intézet vállalta, hogy a szövetmaradványokat elhamvasztatja, majd 
azokat a család rendelkezésére bocsátja. Az intézet a boncolás során a jog-
szabályoknak megfelelően járt el, nem sértett kegyeleti jogokat.

2.2.1.5.
A diszkrimináció tilalma

Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt megkülönböztetés tilalma 
arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként – egyenlő méltó-
ságú személyként – kell kezelnie, az egyéni szempontok azonos mértékű 
fi gyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának 
szempontjait meghatározni.84 Bár az Alkotmány szövegszerűen az alapve-

80 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos ren-
delkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 
34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM rendelet.

81 OBH 5516/2005.
82 Az Eütv. 217. § (4) és 218. § (5) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (2) bekezdése.
83 AJB 5035/2009, részletesebben lásd az egészséghez való joggal összefüggő ügyek be-

mutatásánál.
84 Vö. 9/1990. (IV. 25.) AB határozat.
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tő jogok tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést, a tilalom, ha a 
megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető jogot, kiterjed az egész 
jogrendszerre. Abban az esetben, ha a megkülönböztetés nem az alkotmá-
nyos alapjogok tekintetében történt, az eltérő szabályozás alkotmányelle-
nessége akkor állapítható meg, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok 
nélkül tett különbséget az azonos helyzetű, azonos szabályozási kör alá vont 
jogalanyok között.85

Az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatosan ismételten fel kell 
hívni a fi gyelmet arra, hogy az országgyűlési biztos általános helyettese 
még 2004-ben a jogállamiság elvével, jogbiztonság követelményével, va-
lamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásság or-
voslása érdekében jogalkotási javaslatot tett a belügyminiszternek,86 hogy 
a rendőrségi fogdák rendjéről szóló rendeletben87 szabályozza a zárkák kö-
telező berendezési és felszerelési tárgyait. A miniszter akkor a javaslatot 
elfogadta, de a rendelet módosítására mind ez idáig nem került sor, noha a 
biztos több ízben is fordult az e területért felelős igazságügyi és rendészeti 
miniszterhez.

1. Az ombudsman 2008-ban már megállapította a diszkrimináció tilalmával 
összefüggő visszásságot abban az esetben, amikor a Fővárosi Önkormány-
zat által fenntartott kórház szabályzata – az intézmény más egészségügyi 
dolgozóival szemben – eltérő díjfi zetési kötelezettséget írt elő a kórházban 
működő és egészségügyi közszolgáltatást nyújtó Dialízis Centrum dolgo-
zóira nézve. A biztos ajánlása nyomán a Fővárosi Közgyűlés a szabályzatot 
2009-ben felülvizsgálta.88 
2. Egy magyar állampolgár apa azért fordult az ombudsmanhoz, mert 2007 
áprilisában született – magyar állampolgár – gyermeke után a Magyarországon 
élő család nem kapott anyasági támogatást.89 A kubai állampolgár anya kérel-
mét a Magyar Államkincstár illetékes szerve azért utasította el, mert csupán 
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi, ezért az ellátásra nem jogo-
sult. A családok támogatásáról szóló törvény90 alapelve szerint a családnak 
nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek 

85 Vö. 21/1990. (X. 4.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat.
86 OBH 1142/2004. A bv. intézetek esetében ugyanis létezik ez a garanciális jellegű sza-

bályozás: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás vég-
rehajtásának szabályairól.

87 A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet.
88 OBH 5303/2008
89 OBH 4416/2008
90 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.
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a gyermeket nevelő szülőt illetik meg. Az anyasági támogatásra elsősorban 
a gyermek anyja jogosult, ha viszont az anya meghal, vagy a gyermeket 
nem ő gondozza (például örökbefogadás esetén), akkor a gyermeket gon-
dozó személy. Az anyasági támogatás így nem az anya szükségleteit hivatott 
biztosítani, hanem a gyermek megszületésével összefüggésben felmerülő 
többletkiadásokat. A biztos szerint nincs tehát alkotmányos indoka annak, 
hogy a magyar állam a magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar ál-
lampolgár gyermek születése esetén az anyasági támogatás folyósítását az 
anya állampolgárságától vagy tartózkodási jogcímétől tegye függővé.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a hatóság elutasító döntése 
a magyar állampolgár gyermek születési helyzetén alapuló hátrányos megkülönböz-
tetését eredményezte. Az ombudsman kezdeményezte a Magyar Államkincstár 
(MÁK) elnökénél, hogy intézkedjen az érintett határozat felülvizsgálata, 
valamint az anyasági támogatás utólagos folyósítása érdekében. Javasolta 
továbbá az illetékes minisztereknek, hogy kezdeményezzék a hivatkozott 
törvény olyan módosítását, amely alkalmas a magyar állampolgár kisko-
rúak hátrányos megkülönböztetését eredményező joggyakorlat jövőbeni 
megelőzésére. Az ajánlásokat nem fogadták el, a biztos ezt tudomásul is 
vette.

3. Egy hivatalból indult vizsgálatában91 az országgyűlési biztos megálla-
pította, hogy a budapesti rendőrfőkapitány a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmával összefüggő visszásságot okozott azáltal, hogy a – gyülekezési tör-
vény hatálya alá tartozó – rendezvényt bejelentők között a bejelentés – ren-
dezvény kezdetéhez képesti – időpontja szerint különbséget tett. A biztos 
megállapította továbbá, hogy az a gyakorlat, amely szerint a rendezvény 
kezdő időpontjához képest 3-4 hónapnál korábbi bejelentéseket kizárólag 
a BRFK illetékességi területére bejelentett rendezvények esetén utasítja el 
a rendőrség, szintén alkalmas arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilal-
mával összefüggő visszásságot okozzon. Az országos rendőrfőkapitány a jelen-
tésben foglaltakat elfogadta, és felhívta a rendőrkapitányságok fi gyelmét a 
helyes jogértelmezésre.

4. Az egyenlő bánásmód kérdése kapcsán az országgyűlési biztos jelenté-
sében megállapítást nyert, hogy a Meleg Méltóság Menet kivételével 2009-
ben nem volt olyan, a Hősök terét vagy az Andrássy utat érintő rendezvény, 
amelyet a rendőrség tudomásul vett, ezzel szemben több olyan bejelentés is 
ismert, amelyek alapján a rendőrség – arra hivatkozva, hogy a rendezvény 

91 AJB 6656/2009.
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megtartása esetén a közlekedés más útvonalon nem biztosítható – a ren-
dezvény megtartását megtiltotta. Erre tekintettel az ombudsman megállapítot-
ta, hogy az a gyakorlat, amelyet az Andrássy útra és a Hősök terére bejelentett ren-
dezvények megtiltása, illetve tudomásulvétele során a rendőrség folytat, a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz. Az országgyűlési 
biztos mindezeknek megfelelően felkérte az országos rendőrfőkapitányt, 
hogy gondoskodjék az azonos helyszínre bejelentett, hasonló méretű, ha-
sonló hatású rendezvények bejelentését azonos elbírálásáról.92

5. A biztos azt is megállapította, hogy ésszerű indok hiányában a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz, ha azonos feladat 
ellátásáért nem részesülnek ugyanazon pótlékokban az egyes rendőrök, 
ugyanis az azonos feladat – így például a tömegoszlatás – ellátása során 
a különböző rendőri szervek állománya ún. homogén csoportot alkot. Az 
országos rendőrfőkapitány elvben egyetértett, de a gyakorlati megvalósí-
táshoz álláspontja szerint jogszabály-módosításra van szükség.

6. A hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatosan külön is ki 
kell emelni azt az ügyet, amely – egy állampolgári panasz alapján – a 35. 
év feletti, nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencián való részvételi lehetőségének kizárásával 
foglalkozott. A biztos jelentésében megállapította, hogy a hallgatók közöt-
ti, pusztán az életkoruk alapján tett megkülönböztetés önkényes, sérti az 
egyenlő bánásmód elvét. Nincs alkotmányos indoka annak, hogy az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) pályázati felhívásával miért 
zárja el az idősebb hallgatókat a konferencián részvételtől. Az ombudsman 
ezért kérte az OTDT elnökétől a pályázati felhívás felülvizsgálatát, amit a 
címzett határidőn belül elfogadott és intézkedett.93

2.2.2.
A kommunikációs szabadságjogok

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében deklarált véleménynyilvánítási szabad-
ság alapjogi katalógusban betöltött kitüntetett pozícióját kettős szerepe tá-
masztja alá: a szabad véleménynyilvánítás egyrészt lehetővé teszi az egyén 
szubjektív önkifejezését, ezáltal személyiségének szabad kibontakoztatását, 
másrészt lehetőséget nyújt a – szinte – korlátozásmentes társadalmi kommu-

92 AJB 6021/2009.
93 AJB 6800/2009. A vizsgálat megállapításait részletesebben lásd az oktatási jogokkal 

foglalkozó részben.
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nikációra, amely a demokratikus működés egyik legfontosabb előfeltétele. 
E sarkalatos pozíciót erősíti meg az Alkotmánybíróság alaphatározata94 is, 
amelynek értelmében a véleménynyilvánítás szabadsága közvetlenül az alap-
jogi katalógus élén álló élethez és emberi méltósághoz való jog után foglal 
helyet az alapjogi hierarchiában. A klasszikus értelemben vett szólásszabad-
ság napjainkra számtalan területre terjedt ki, és több irányba is differen-
ciálódott, ezért megfelelőbb ún. kommunikációs jogokról mint pusztán a 
véleménynyilvánítás szabadságáról beszélni. A kommunikációs jogok körébe 
tartozik minden olyan alapjog, amely valamely információ (kommunikációs 
üzenet) bármely formában történő közzétételének lehetőségét biztosítja.

A kommunikációs jogok rendszerébe illeszkedik a véleménynyilvánítás 
egyik önállóan nevesített típusa, az Alkotmány 61. § (2) bekezdésében biztosí-
tott sajtószabadság, amely lehetővé teszi egyrészt az egyén véleményének sajtó 
útját való kifejeződését, másrészt alapvető szerepet játszik a szabad vélemény-
formálás feltételét jelentő tájékozódásban. A sajtónyilvánosság mindemellett 
garantálja az állami-közhatalmi tevékenység nyilvánosság elé kerülését, így 
jelentős szerepet tölthet be a közhatalom társadalom általi ellenőrzésének 
biztosításában is. A mai alkotmányos demokráciákban a közterületi gyüleke-
zések elsősorban a már kialakult vélemények, álláspontok együttes megjele-
nítésére, közös képviseletére szolgálnak. A szólásszabadság és a gyülekezési 
szabadság kapcsolata legfőképp a közös, nyilvános véleménykifejezést jelenti. 
A gyülekezési szabadság mint kommunikációs jog jelentőségét növeli, hogy 
gyakorlatilag közvetlen hozzáférési korlátok nélkül biztosítja mindenki szá-
mára a politikai akaratképzésben való részvételt.95

Az országgyűlési biztos egy éven keresztül zajló Gyülekezési jogi pro-
jektje 2008-ban lezárult, ezért 2009-ben nem a projektek bemutatásának 
keretében, hanem a kommunikációs jogokról szóló fejezetben szerepelnek a gyü-
lekezési joggal kapcsolatos ügyek is. E fejezet igyekszik tehát felölelni az 
országgyűlési biztos kommunikációs jogokra vonatkozó vizsgálatainak 
és megállapításainak teljes spektrumát. Egy-egy vizsgált esetben termé-
szetesen nem „vegytisztán” jelenik meg egyik vagy másik alapjog érin-
tettsége, szükségszerűen felmerülnek a kommunikációs jogokon kívül 
más alapvető jogokra vonatkozó megállapítások is. Ebben a fejezetben 
az ombudsman azon megállapításai szerepelnek, amelyek az egyéni és 
társadalmi kommunikációs folyamatokban való részvétellel szorosan ösz-
szefüggenek. Amellett, hogy valamennyi ügy és vizsgálat felvet egyedi, 
csak rá jellemző alapjogi kérdéseket, a hasonló tárgykörben folytatott 

94 Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat.
95 75/2008. (V. 29.) AB határozat
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vizsgálatokból kirajzolódnak egyes sarkalatos pontok is, amelyek adott 
időszakban több vizsgálat során is problémaként – így alapjogi visszássá-
gok kiváltó okaként – jelentek meg. Tendenciák, több esetben felmerülő 
azonos vagy hasonló, esetenként huzamosabb idő óta ismert problémák 
különösen a gyülekezési joggal összefüggésben voltak megfi gyelhetők. 
Ezek közé tartozik az állami rendezvényeken való véleménynyilvánítás, a 
rendezvénnyel kapcsolatos közlekedésrendészeti feladatok megítélésének 
szakvéleményi jellege, a rendezvény körülményeivel kapcsolatos tényállás 
tisztázásának kérdése, vagy a rendezvények biztosítása.

2.2.2.1.
A bírósági tárgyalások nyilvánossága

Több panaszos is problémaként jelezte, hogy a nagy érdeklődésre számot 
tartó bírósági tárgyalásokat alacsony befogadóképességű tárgyalótermek-
ben tartják, a sajtómunkatársak részvételét pedig úgy kötik előzetes re-
gisztrációhoz, hogy a regisztrációs folyamatról nem található semmilyen 
nyilvános, mindenki által hozzáférhető szabály. A bíróságok emellett gyak-
ran még a saját „kiírási feltételeiket” is megsértik, amikor meghatározott 
számú hely betöltését követően lezárják a regisztrációt, azonban néhány 
személy, sajtómunkatárs számára még a regisztráció meghirdetését meg-
előzően engedélyeznek regisztrációt. 

A biztos eljárására vonatkozó hatásköri szabályok miatt a vizsgálat nem 
érintette sem a bíróságok tájékoztatással, a nyilvánosság részvételének 
korlátozásával kapcsolatos gyakorlatát, sem az Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács (OIT) tevékenységét, valamint nem terjedt ki a kifejezetten 
a közérdekű adatok nyilvánosságával, információszabadsággal összefüg-
gő, így például a bírósági ítéletek hozzáférhetőségével kapcsolatos kérdé-
sekre sem. 

A bírósági tárgyalás nyilvánosságát mint főszabályt, valamint a bírósági 
határozatok nyilvános kihirdetésének kötelezettségét a bíróságok szerve-
zetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.)96 tartalmazza. A tárgyalások 
nyilvánosságával kapcsolatban mozaikszerűen további szabályokat az eljá-
rási kódexek egyes rendelkezései állapítanak meg, amelyek a legalapve-
tőbb alkotmányos garanciákat, az „alkotmányos minimumot”, továbbá a 
legnagyobb súlyú, totális korlátozás, azaz a nyilvánosság kizárásának fel-
tételeit és eseteit is szabályozzák. A tájékoztatáshoz való jog gyakorlásának 

96 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény.
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feltételeiről, részletkérdéseiről a büntetőeljárásról szóló törvény (Be.)97 nem 
rendelkezik; a polgári perrendtartás (Pp.)98 a sajtó kép- és hangfelvétel-ké-
szítési jogát ugyan deklarálja, de a tudósítás részletes szabályai e törvény-
ben sem találhatók meg.

A biztos megállapította, hogy önmagában nem okoz visszás helyzetet, 
hogy nem külön törvény szabályozza az igazságügyi tájékoztatás részletes 
szabályait. Problémának tekinthető azonban, hogy az általános és egységes, 
valamennyi bírósági eljárásra egyaránt vonatkozó szabályok megállnak az 
alapelvek deklarálásánál, és nem rögzítik azokat a szükséges és elégséges 
garanciákat, amelyek (különösen kiemelt érdeklődés esetén) a tárgyalás elő-
készítésével kapcsolatban az ügyben eljáró bírákat, a tárgyalótermi részvétel 
lehetőségével összefüggésben pedig a bírósági eljárások iránt érdeklődőket, 
illetőleg a tájékoztatási kötelezettségüket teljesítő sajtó képviselőit megfele-
lően eligazítják. Igaz ugyan, hogy a szabadságjogok – így a sajtószabadság – 
védelme az államtól elsődlegesen a beavatkozás minimumra koncentrálását 
kívánja meg, az állam azonban erre való hivatkozással nem mentesülhet a fel-
adat alól, hogy a kiszámítható joggyakorlat megteremtése érdekében, a rendszeresen 
felmerülő alapjogi konfl iktusokra törvényi szabályozás útján adjon megoldást.

Az OIT az elmúlt években következetesen képviselte azt az álláspontot, 
hogy nélkülözhetetlen az igazságügyi tájékoztatás törvényi szintű szabályozása, 
a törvény előkészítését pedig több ízben is kezdeményezte az igazságügy-
ért felelős miniszternél. A törvény azonban mind a mai napig nem szüle-
tett meg, annak ellenére, hogy az igazságügyi tájékoztatás tárgyánál fogva 
alacsonyabb szintű jogszabályban nem szabályozható, az OIT szabályzatai 
(ajánlásai) pedig csak az egyes bírósági szervekre vonatkozóan tartalmaz-
hatnak kötelező erejű rendelkezéseket, a sajtó munkatársainak jogosultsá-
gaira és kötelezettségeire ezek hatálya nem vonatkozhat.

A biztos megállapította, hogy a bírósági tárgyalás olyan speciális közeg, 
ahol az egymással konkuráló alapjogok (emberi méltóság és személyiségi 
jogok, a gyermekek jogainak védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, 
a tájékoztatáshoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog), alkotmányos 
alapelvek (a nyilvánosságon keresztül megvalósuló társadalmi kontroll, 
a jogbiztonságból következő egyértelműség és kiszámíthatóság) közötti 
egyensúly megteremtése nem képzelhető el törvényi garanciák, keretsza-
bályok nélkül. Az egyes bíróságok által a kiemelt sajtóérdeklődés kezelésére 
alkalmazott előzetes regisztráció önkényes jogértelmezésre ad lehetőséget, 
és nincsen felhatalmazásuk azok bevezetésére.

97 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.
98 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.
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Mindezek alapján – bár az igazságügyi és rendészeti miniszter a vonat-
kozó jogszabályok által meghatározott kereteket elégségesnek ítélte – a 
biztos megállapította, hogy az igazságügyi tájékoztatásra vonatkozó egységes 
és általánosan kötelező garanciális törvényi szabályozás hiánya és az ebből követ-
kező jogalkalmazási problémák miatt kialakult helyzet sérti a bírósági tárgyalások 
nyilvánosságának elvét. A sajtószabadsággal és tájékoztatáshoz való jog biztosí-
tásával összefüggésben visszásságot idéz elő, hogy a törvények nem megfelelően 
szabályozzák a kiemelt érdeklődésre számot tartó tárgyalásokon való sajtórészvételt. 
A biztos ezért javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy – a 
jelentésben megfogalmazott szempontrendszer alapján – kezdeményezze 
a bírósági tárgyalások nyilvánosságával, ezen belül a tárgyalótermi rész-
vétellel, sajtórészvétellel kapcsolatos garanciák egységes, törvényi szintű 
szabályozásának kialakítását.99

Az utóbbi időszakban az igazságügyi tájékoztatással összefüggésben több 
pozitív lépés történt, így sor került a valóban elavult, formai szempontból 
alkotmányellenes rendeleti szabályozás100 hatályon kívül helyezésére, az el-
járási kódexek módosításával pedig több, a sajtó tevékenységét is elősegítő 
szabályt is elfogadott az Országgyűlés. Mindezeken túl a Legfelsőbb Bíró-
ság időközben megválasztott új elnöke a sajtó és a bíróságok kapcsolatát 
érintő, illetőleg a nyilvánosság kérdéseivel foglalkozó OIT szabályzatok, 
ajánlások revízióját is szükségesnek tartja. A bírósági tárgyalások nagyobb 
nyilvánosságát biztosító intézkedések mielőbbi megvalósítását a biztos elő-
remutató tényezőként értékelte.

2.2.2.2
A véleménynyilvánítás szabadsága és a műalkotások védelme

Sajtóértesülés nyomán indított vizsgálatot az országgyűlési biztos abban az 
ügyben, amelyben 2009. május 13-án a budapesti Kossuth téren az Európai 
Parlament magyar tagjainak választásán jelölőszervezetként nyilvántartásba 
vett szervezet rendezvényét a rendőrség feloszlatta, mivel a szervezet választási 
gyűlését előzetes bejelentés nélkül tartotta meg. A rendőrség előzetesen 
felhívta a bejelentő fi gyelmét arra, hogy a Kossuth-szobor kezelését a Fő-
városi Önkormányzat megbízásából a Budapest Galéria látja el, az pedig 
a szoborra történő bármilyen feliratú transzparens elhelyezését nem tá-
mogatja, és ahhoz nem járul hozzá. A jelölőszervezet tagjai ennek elle-

99 AJB 1439/2009.
100 A bűnügyi és igazságügyi tájékoztatásról szóló 10/1986. IM-BM együttes rendelet.
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nére a Kossuth-szobor talapzatára transzparenst helyeztek el, valamint a 
szoborcsoport egyes emberalakjai nyakára zöld színű kendőt kötöttek. A 
rendőrség igazoltatás alá vonta a csoportban tartózkodó személyeket, ezt 
követően a csoport megszüntette a jogsértést, és – felszólítás nélkül – befe-
jezte a rendezvényt, majd saját elhatározásából, önként távozott a térről, tö-
megoszlatásra vagy a rendezvény feloszlatására nem került sor. A választási 
eljárásról szóló törvény101 (Ve.) hatálya alá tartozó gyűléseket a gyülekezési 
jogról szóló törvény kivonja a hatálya alól, így a bejelentési kötelezettség való-
ban nem állt fenn, a bejelentési kötelezettség hiányára vonatkozó rendőrségi 
tájékoztatás tehát helytálló volt, így ezzel kapcsolatban alapvető joggal ösz-
szefüggő visszásságra utaló körülményt a biztos nem tárt fel.102

A választási kampányban a politikai hirdetések elhelyezésére a Ve. speci-
ális szabályokat állapít meg. A kampány végéig a jelölő szervezetek és a je-
löltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A jelölőszervezet zöld gallérjai 
is plakátnak tekinthetőek, amelyek főszabályként szabadon elhelyezhetők, 
épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni azonban kizárólag a tulajdonos, 
a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Mivel a 
Ve. az épület fogalmát nem határozza meg, ezért az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló törvényben103 meghatározott fogalmakat kell 
ez esetben is alkalmazni, amely szerint a szobor, szoborcsoport nem épület-
nek, hanem műtárgynak minősül. Mindezekből kitűnik, hogy a Ve. a pla-
kátok elhelyezését nem általában valamennyi építmény, hanem kizárólag 
az épületek és azok kerítése esetében köti a jogosult hozzájárulásához.104

A biztos álláspontja szerint105 a védett műalkotások kifejezetten reklám-
célú felhasználása – így jelen esetben a zöld gallérok elhelyezése – nem 
részesülhet a véleményszabadságot, választási program bemutatását meg-
illető, kiemelt védelemben. Műalkotások hirdetési vagy éppen választási 
kampánycélú igénybevételéhez a jogosultak előzetes hozzájárulása szüksé-
ges. Figyelemmel arra, hogy a jogalkotási törvény (Jat.)106 szerint az azonos 
vagy hasonló életviszonyokat általában ugyanabban a jogszabályban, illető-
leg azonos vagy hasonló módon kell szabályozni, ugyanakkor a Ve. rendel-
kezései nem állapítanak meg szobrokra vonatkozóan a középületen való el-

101 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény.
102 AJB 3833/2009.
103 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXIII. törvény.
104 AJB 3833/2009.
105 Ehhez hasonló álláspontot fejtett ki az ombudsman OBH 4687/2007. számú jelenté-

sében is.
106 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény.
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helyezéshez hasonló tilalmat, vagy nem írják elő, hogy a védett közterületi 
műalkotásokon a plakát elhelyezéséhez a jogosult hozzájárulása szükséges, 
a biztos megállapította, hogy a Ve. hiányos szabályozása alkalmas arra, hogy a 
jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozzon. A biztos a hasonló 
visszásságok megelőzése érdekében javasolta az Országgyűlésnek, hogy a 
Ve. kiegészítésével részletesebben szabályozza a közterületek kampánycélú 
felhasználásának feltételeit, hogy az épületeken kívül, más építményeken is 
azok tulajdonosa, bérlője vagy vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájáru-
lásával lehessen választási plakátot elhelyezni. Az önkormányzati miniszter 
a javaslattal egyetértett.107

2.2.2.3.
Véleménynyilvánítás állami rendezvényen

A 2009. március 15-i állami rendezvényekkel összefüggésben – annak 
ellenére, hogy korábban108 már vizsgálta a biztos – ismét felmerült az a 
kérdés, hogy az állami és önkormányzati rendezvények a gyülekezési jog 
gyakorlása körébe tartoznak-e. Az ombudsman ismét rámutatott, hogy az 
állam és – e minőségükben – az önkormányzatok alapvető jogok alanyai 
nem lehetnek. Az alapjogi védelemnek ugyanis az állammal szemben van 
értelme, az alapjogok célja, hogy az egyén jogait garantálja az állammal 
szemben. Ennek megfelelően az állam vagy az állam képviseletében eljáró 
személy a gyülekezési jog alanya sem lehet, vagyis fogalmilag kizárt, hogy 
az állam vagy önkormányzat nevében gyülekezési jog hatálya alá tartozó 
rendezvényt lehessen szervezni. Ismét kifejtette, hogy az állami, önkor-
mányzati ünnepségek – jellegüket tekintve – minősülhetnek kulturális ren-
dezvénynek, így formailag sem tartoznak a Gytv. hatálya alá. Előfordulhat 
ugyanakkor, hogy egy ilyen rendezvényen politikai beszédek hangzanak 
el, ennek nyomán pedig a hallgatóság egy része – egyénileg vagy közö-
sen – tetszésének, vagy éppen ellenszenvének ad hangot (taps, fütyülés, 
bekiabálások). Dacára azonban annak, hogy az elhangzottaknak van-e, 
lesz-e (politikai) kommunikációs jogi jellege, egy állami rendezvény sem 
előzetesen, sem utólagosan nem válhat „gyülekezéssé”, a jelenlévők pedig 
nem minősülhetnek egy „gyülekezés” résztvevőinek, ennek megfelelően a 
rendezvény – értelemszerűen – fel sem oszlatható. Mindebből az is követ-
kezik, hogy állami, önkormányzati ünnepségeken – tényállási elem, „más 

107 AJB 3833/2009.
108 Lásd az OBH 2058/2008. számú jelentés.
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gyülekezési jogának gyakorlása” hiányában – fogalmilag kizárt „az egye-
sülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvé-
tel jogának megsértése” szabálysértés elkövetése. Az említett szabálysértés 
elkövetése miatt indult szabálysértési eljárásokat a bíróság hasonló érvek 
alapján megszüntette. Ezt követően az országos rendőrfőkapitány elfogad-
ta a biztos kezdeményezését, és felhívta az állomány fi gyelmét arra, hogy 
az ilyen rendezvények nem tartoznak a Gytv. hatálya alá.

Különös körültekintést igényel a véleménynyilvánítás állami, önkor-
mányzati rendezvényeken való gyakorlásának megítélése, tekintettel az ott 
megjelenő közjogi méltóságok, illetve egyéb közszereplők jelenlétére. Az 
Alkotmánybíróság is leszögezte, hogy a szabad véleménynyilvánítás köre a 
közhatalmat gyakorló személyekkel, valamint a közszereplő politikusokkal 
kapcsolatosan tágabb, mint más személyeknél.109 Az ombudsman vizsgála-
ta nyomán arra a megállapításra jutott, hogy a rendőrség a 2009. március 
15-i Kossuth téri állami rendezvényen nem általában a véleménynyilvá-
nítókkal, hanem kizárólag a „kormányellenesként” értékelhető vélemé-
nyeket kinyilvánító személyekkel szemben intézkedett. A miniszterelnököt 
szidalmazó és lemondásra felszólító személyek véleménynyilvánítása nem 
valósított meg sem bűncselekményt, sem pedig szabálysértést, így nem ala-
pozta meg a rendőri intézkedést. Azzal tehát, hogy az érintetteket néhány 
bekiabálás miatt előállították, a rendőrség eljárása alkalmas volt arra, hogy 
a szabad véleménynyilvánításhoz való joggal összefüggő visszásságot okozzon. 
Mindazonáltal a jelentés azt is rögzítette, hogy indokolt lehetett az érintett 
személyek kiemelése a tömegből, őket ugyanis bekiabálásaik után többen 
bántalmazták, vagyis a kiemeléssel a rendőrség az alapjogvédelmi kötele-
zettségének tett eleget.110

2.2.2.4.
Véleménynyilvánítás a gyülekezési jog keretei között

2009. július 1. és 11. között az ombudsman munkatársai több helyszínen is 
folytattak a gyülekezési jog érvényesülését érintő vizsgálatokat. Az egyik 
vizsgált rendezvényen a rendőrség intézkedést kezdeményezett három fő-
vel szemben, akik húsz darab fekete színű, terrorista fejet ábrázoló lufi t 
kívántak a levegőbe engedni. A rendőrségi intézkedésről készített jelentés 
kitér arra, hogy a „lufi k ábrázolása alkalmas félelem, riadalom keltésére”, 

109 Vö. 36/1994. (VI. 24.) AB határozat.
110 AJB 2624/2009.
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így a három főt garázdaság szabálysértése miatt előállították. A jelentés tar-
talmazza azt is, hogy a rendőrök a Szent István-bazilika előtti térről bűn-
cselekmény elkövetésének gyanújával állították elő azt a személyt, akinél 
a ruházatátvizsgálás során „csuklyát, rendőrellenes szórólapot, valamint 
egy rendőri azonosító számokat tartalmazó listát” találtak. Az ombudsman 
vizsgálata alapján megállapította, hogy a lufi kkal, valamint a szórólapok-
kal történő vélemény-kifejezések egyértelműen a véleménynyilvánítási sza-
badság által védett körbe tartoztak, e tárgyak birtoklása önmagában nem 
alapozta volna meg az érintettek előállítását. A rendőrség eljárása ezért al-
kalmas volt arra, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való joggal összefüggő 
visszásságot okozzon.111

A Meleg Méltóság Menet rendőrségi biztosításának nyomán készült je-
lentésében az ombudsman a véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő 
kérdéseket is vizsgált. A Meleg Méltóság Menetet megelőzően a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményben felhívta a szervezők fi gyel-
mét arra, hogy a résztvevők tartózkodjanak minden olyan magatartástól, 
amely alkalmas lehet a közízlés megsértésére. Az országos rendőrfőkapitány 
a „közízlés” kifejezés – a jogszabályokban általánosan alkalmazott „közer-
kölcs” kifejezés helyetti – használatát azzal indokolta, hogy a közérthetősé-
get tartotta szem előtt, vagyis azt, hogy mindenki számára egyértelmű le-
gyen, hogy a rendőrség e kifejezéssel a társadalmi együttélés szabályainak 
megfelelő magatartási formákra utal. Az országgyűlési biztos azonban úgy 
vélte, hogy a közízlés és közerkölcs fogalmak között jelentős eltérések fi -
gyelhetők meg. A közleményhez ugyan semmiféle jogi hatás nem fűződhe-
tett, de az állampolgárok magatartását a gyakorlatban befolyásolhatta, ami 
alkotmányosan megengedhetetlen. Mindezek alapján a biztos megállapította, 
hogy a BRFK a közlemény kiadásával a Meleg Méltóság Menet résztvevőinek sza-
bad véleménynyilvánításhoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

Ugyanebben a jelentésben az országgyűlési biztos a kommunikációs jo-
gok tényleges érvényesülésének kontextusában kritikát fogalmazott meg a 
területlezárásokkal kapcsolatban. Rámutatott, hogy a nagy területet érintő 
zárás esetén ugyan sikerülhet a demonstráción részt vevő személyeket ma-
radéktalanul megvédeni, ám – különösen a szervezők kérésével ellentétes 
módon – a rendezvény a nézők elől hermetikusan elzárt területen történő 
megtartása alkalmas arra, hogy a véleménynyilvánításhoz elengedhetetlen 
kommunikációs folyamatot befolyásolja, akadályozza a vélemény eljutását 
a társadalom más tagjaihoz. Mindez pedig a Meleg Méltóság Menet résztvevő-
inek véleménynyilvánítási szabadságával összefüggő visszásságot okozott. A fel-

111 AJB 4721/2009.



120 A l k o t m á n y o s  j o g o k  h e l y z e t é n e k  é r t é k e l é s e

tárt visszásságra tekintettel a biztos felkérte az országos rendőrfőkapitányt, 
hogy hívja fel valamennyi rendőri szerv fi gyelmét: tartózkodjanak az olyan 
közlemények kiadásától, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgá-
rokat alapvető jogaik gyakorlása során megtévesszék, továbbá arra, hogy 
a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosítása során 
tartsák szem előtt a gyülekezés a társadalmi kommunikációs folyamatban 
betöltött szerepét.112

2.2.2.5.
A rendezvény bejelentésének legkorábbi időpontja

Az ombudsman a sajtóból értesült arról, hogy a rendőrség a bejelentett ren-
dezvény távoli időpontjára hivatkozva nem vette tudomásul a „Hetero Büszke-
ség Napja” elnevezésű, 2010. szeptember 4. napjára hirdetett demonstrá-
ciót. Az egyeztető tárgyaláson a rendőrség tájékoztatta a bejelentőt, hogy 
a BRFK nem tudja érdemben elbírálni a rendezvénymegtartási szándékot, 
mivel a rendezvény tudomásul vételéhez minden körülményt fi gyelembe 
kell venni, és jelenleg nem ismert, hogy 2010 szeptemberében milyenek 
lesznek a közlekedési viszonyok, tekintettel az esetleges útfelbontásokra, 
építkezésekre, egyéb közterületet érintő munkálatokra. Erre tekintettel azt 
javasolták a bejelentőnek, hogy a bejelentést vonja vissza, és azt 2010 má-
jusában ismételje meg. A bejelentő az egyeztető tárgyaláson kijelentette, 
hogy a bejelentést nem kívánja visszavonni. Budapest rendőrfőkapitánya a 
kérelmet mindezek után arra hivatkozva utasította el, hogy az „nyilvánva-
lóan lehetetlen célra irányul”.

A biztos már 2008 júliusában, az OBH 3262/2008. számú jelentésben is 
rámutatott arra, hogy „garanciális elem hiányára világít rá, hogy jelenleg 
nincsen semmilyen szabály arra nézve, hogy legkorábban mennyi idővel a 
rendezvény előtt van lehetőség a bejelentés megtételére. A jogalkotónak célszerű 
volna megelőznie azt a helyzetet, hogy meghatározott időpontokra, akár 
évekre előre lefoglalhassanak gyülekezés céljára egy-egy közterületet. Fel-
hívta a fi gyelmet arra, hogy e technikai jellegű, és nem alapjog-korlátozó 
szabály beemelése számos nehéz helyzetet tudna megnyugtatóan, a jogbiz-
tonság követelményének is megfelelő, kiszámítható módon megelőzni.” A 
gyülekezési törvény továbbra sem határozza meg a bejelentés megtételére nyitva 
álló legkorábbi időpontot, az így kialakult helyzet pedig a békés gyülekezéshez való 
joggal összefüggő visszásságot okoz.

112 AJB 6021/2009.
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A Ket. vonatkozó rendelkezése113 alapján a nyilvánvalóan lehetetlen cél 
megjelölésekor a jogalkotó értelemszerűen csakis a fi zikai és nem a jogi 
lehetetlenségre gondolhatott. Ha ugyanis az ügyfél kérelme azért nem tel-
jesíthető, mert ezt az adott ügykategóriára vonatkozó jogszabály nem teszi 
lehetővé, érdemi elutasító határozatot kell hozni, amennyiben a kérelem 
teljesíthetetlensége már a kérelem alapján megállapítható. A bejelentés ak-
kor irányulna nyilvánvalóan lehetetlen célra, ha a valóság törvényei szerint 
nem következhetne be az, amire a bejelentő akarati tevékenysége irányul, 
amit meg akar valósítani.114 A rendezvényre vonatkozó bejelentés azonban 
lehetséges jövőbeni rendezvény megtartására irányult. Helytelen volt tehát 
a rendőrség érve, miszerint a bejelentés arra a célra irányul, hogy a rend-
őrség mérlegelje a rendezvény ideje alatt várható közlekedési viszonyokat, 
a forgalom nagyságát, a rendezvény idején aktuális esetleges útlezárásokat 
és eltereléseket, illetőleg az esetleges rendőri biztosítás nagyságát, vagyis 
minden olyan körülményt, amely alapján a rendőrség mérlegelni tudja 
egy rendezvény tudomásulvételét. Ezek ugyanis nem a bejelentés, hanem 
a rendőrség által lefolytatandó közigazgatási eljárás céljai. Mindezekre te-
kintettel a biztos megállapította, hogy a rendőrség eljárása során a békés 
gyülekezéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott.

Az ügyben megállapítást nyert az is, hogy a BRFK önkényesen alakítot-
ta ki azt a gyakorlatot, miszerint a 3-4 hónapnál korábbi bejelentéseket 
jogszabályi felhatalmazás nélkül elutasítja: e gyakorlat a békés gyülekezéshez 
való joggal összefüggő visszásságot okoz. Végül a vizsgálat feltárta azt is, hogy 
a rendőrség bejelentések tudomásulvételére vonatkozó gyakorlata szerte-
ágazó. A BRFK-n kívül egyetlen rendőri szerv sem tekintette a 11 hónappal 
korábban megtett bejelentéseket „nyilvánvalóan” lehetetlen célra irányu-
lónak, azokat vagy tudomásul vette, vagy pedig éppen az adott helyszínre 
korábban bejelentett más rendezvényre hivatkozva nem vette tudomásul. 
Mindebből kitűnik, hogy a bejelentések elintézése attól függ, hogy azt mely 
rendőri szervnél terjesztették elő. A jogalkalmazás esetleges és kiszámíthatatlan 
eredménye hatását tekintve felveti a békés gyülekezéshez való joggal összefüggő 
visszásság közvetlen és állandó veszélyét is, valamint alkalmas arra, hogy a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot is okozzon.

A visszásságok orvoslása érdekében a biztos ismét javasolta az Ország-
gyűlésnek, hogy a gyülekezési törvény kiegészítésével határozza meg a 

113 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 30. § c) pont.

114 Ez alapján például az augusztusban a Duna jegén tartott gyalogos felvonulás vagy 
egy néhány tucat négyzetméter alapterületű közterületen többmillió résztvevő minősíthető 
lehetetlennek.
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rendezvény bejelentésének rendezvény kezdetéhez képest legkorábbi idő-
pontját. Ezen kívül felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy biztosítsa 
a bejelentések elintézése során az eljárási szabályok megtartását, valamint 
intézkedjen az országosan egységes jogalkalmazási gyakorlat megterem-
tése iránt, végül pedig hívja fel a rendőri szervek fi gyelmét arra, hogy a 
„lehetetlen cél” fogalmába semmi esetre sem tartozik bele a kérelem telje-
sítésének jogi lehetetlensége, amikor a hatóság a tényállást nem tudja teljes 
körűen feltárni.115

2.2.2.6.
A rendezvény megtiltásának indokai

A biztos több jelentésében is rámutatott, hogy rendezvény bejelentése kap-
csán induló rendőrségi eljárás során a rendőrség csak a bejelentés bizonyos 
tényállási elemeit vizsgálhatja. Ennek oka az, hogy rendőrség általi megtil-
tásra a gyülekezési törvény szerint kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
ha adott rendezvény a népképviseleti vagy igazságszolgáltatási szervek mű-
ködését zavarná, illetve ha a rendezvény útvonalához képest a közlekedés 
más útvonalon nem biztosítható. A rendőrség előtt folyó eljárás – megtiltás 
szempontjából – releváns tényállási elemei tehát a rendezvény időpontjára, 
helyszínére (útvonalára) és létszámára korlátozódnak. Ebből következően, 
ha a rendőrség a bejelentés tudomásulvételét további szubjektív feltéte-
lekhez – különösen például a szervező együttműködési hajlandóságához, 
vagy a napirendhez – köti, azzal a gyülekezési joggal összefüggő visszásságot 
okoz. A gyülekezési jogra mint kommunikációs jogra is vonatkozik, hogy 
érték- vagy igazságtartalmától függetlenül áll védelem alatt: azaz a rend-
őrség nem minősítheti a bejelentő (szervező) szándékát, vagyis azt, hogy 
a bejelentés mire „irányul”. Ki kell emelni azt is, hogy éppen a szigorú, 
objektív feltételek megléte és a taxatíve meghatározott rendőrségi döntési 
lehetőségek (tudomásulvétel, megtiltás) okán beszélhetünk bejelentésről, 
nem pedig engedélyezésről, ahol a hatóságnak jóval tágabb mérlegelési 
lehetősége van.116

A békés gyülekezés jogával kapcsolatos kérdések vizsgálata természe-
tesen nem függetleníthető annak kontextusától, a kommunikációs jogok 
körétől. E kontextusra utalt kifejezetten az országgyűlési biztos, amikor 
értékelte azt a tényt, hogy a Nemzeti Munkáspárt elnöke által bejelentett 

115 AJB 6656/2009.
116 Lásd hasonlóan az OBH 2452/2008. és OBH 3262/2008. számú jelentéseket.
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rendezvénnyel összefüggésben a rendőrség rendezvényt megtiltó határoza-
tát úgy indokolta, hogy kötelezettsége a párizsi békeszerződés betartása, és 
az alapján a fasiszta vagy fasiszta jellegű szervezetekkel szembeni fellépés, a 
párt rendezvényének megtartása pedig önmagában közrendbe ütköző, és a 
rendezvény megtartásához kapcsolódó társadalmi érdek nem áll arányban 
az általa okozott nehézségekkel.

Az ombudsman rámutatott, hogy a rendőrségnek nincsen törvényi fel-
hatalmazása annak megítélésére vagy értékelésére, hogy egy rendezvény 
megtartásához fűződik-e (illetve mekkora) társadalmi érdek. Az alkot-
mánybírósági gyakorlat nyomán ugyanis kijelenthető, hogy a szabad vé-
leménynyilvánításhoz való jog mint a kommunikációs jogok „anyajoga” 
a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Az 
Alkotmány a szabad kommunikációt biztosítja, s nem annak tartalmára 
vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. E tételek a vélemény-
nyilvánítási szabadságon túl valamennyi kommunikációs jog esetében, így 
a gyülekezési jog vonatkozásában is érvényesek, a rendőrség tehát semmilyen 
módon nem minősítheti a bejelentő (szervező) szándékát, valamint nem al-
kothat véleményt arról, hogy adott rendezvényt mennyire tart értékesnek. 
Demokratikus jogállamokban az ilyen helyzetekben nem a rendőrségnek 
kell a rendezvény (céljának, külsőségeinek stb.) tartalmi vizsgálatát elvé-
gezni, hanem mindazok, akik az adott gyülekezés miatt megbotránkoznak 
vagy riadalmat éreznek, véleménynyilvánítási szabadságuk, valamint gyü-
lekezési joguk gyakorlásával fejezik ki ellenvéleményüket.

A tartalmi értékelés kérdésével függött össze az a problémakör is, hogy 
a rendőrség határozatában „fasiszta jellegűnek” minősítette a rendezvényt 
szervező szervezetet, és rendezvényét, ezzel pedig ugyancsak olyan szem-
pontokat mérlegelt, amelyre a törvényi felhatalmazása nem terjed ki. A 
biztos kiemelte: mindaddig, amíg az ügyészség keresete nyomán a bíróság 
adott szervezetet fel nem oszlat, annak célkitűzéseit, jellegét a rendőrség a 
rendezvény bejelentésének elbírálása során nem értékelheti. Ilyen esetek-
ben az ügyészségnek tehet javaslatot arra, hogy terjesszen elő a szervezet 
bírósági feloszlatása iránt keresetet.

Végül az ombudsman kifejtette, hogy az utóbbi időben több olyan ren-
dezvényt megtiltó rendőrségi határozattal találkozott, amelyek közvetlenül 
a PPJNE117 és az EJEE118 azon rendelkezéseire hivatkoztak, amelyek lehető-
vé teszik a gyülekezési jog korlátozását. E nemzetközi jogi dokumentumok 

117 A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Magyarországon kihir-
dette az 1976. évi 8. tvr.

118 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye. Magyarországon kihirdette az 1993. évi 
XXXI. törvény.
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rendelkezéseinek értelmezése során szelektív értelmezés volt tapasztalható: 
a rendőrség gyakran a közrendre, közérdekre stb. tekintettel való korláto-
zás lehetőségére hivatkozik. Ennek során azonban nincs fi gyelemmel arra, 
hogy e korlátozásokat törvényben kell megállapítani, azok ugyanis nem lehetnek 
diszkrecionális jogértelmezés tárgyai. Az ombudsman külön felhívta a fi gyel-
met arra, hogy a magyar gyülekezési törvény nem ismeri a rendezvény 
megtartásának közrendvédelmi okokból történő megtiltását.

A rendőrség tehát azzal, hogy határozata meghozatala során a törvényben 
meghatározott megtiltási okokon túlmutató, hatáskörébe nem tartozó kérdéseket 
is értékelt, a békés gyülekezéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott. A 
visszásságok orvoslása érdekében a biztos jogszabály-módosítást javasolt az 
igazságügyért felelős miniszternek, továbbá felkérte az országos rendőrfő-
kapitányt, hogy intézkedjen aziránt, hogy az érintett rendőri szervek tar-
tózkodjanak a rendezvény társadalmi hasznosságának megítélésétől, vala-
mint a gyülekezési törvényben nem nevesített megtiltási okokra való hivat-
kozástól. Az országos rendőrfőkapitány a kezdeményezést elfogadta.119

2.2.2.7.
A rendőri beléptetés és a rendezvények rendőri biztosítása

Az ombudsman jelentésében megállapította azt is, hogy mások jogai, vala-
mint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében legitim célúnak minő-
sülnek azon rendőri intézkedések, amelyek a rendezvény békés jellegének 
megőrzését szolgálják. Hangsúlyozta, hogy a gyülekezési jog érvényesülé-
sének követelménye korántsem zárja ki azt, hogy a rendőrség a rendezvény 
közelében – a fokozott ellenőrzés keretében – a bűncselekmény vagy szabály-
sértés elkövetésével gyanúsítható személyeket eljárás alá vonja, igazoltassa 
vagy más intézkedéssel éljen. A rendőrségi eljárás hatásában azonban nem 
lehet olyan, hogy korlátozza a gyülekezés szabadságát, és a hozzá szorosan 
kapcsolódó véleményszabadsághoz való jogot. Amennyiben a rendőrség úgy 
látja, hogy adott rendezvény kapcsán a gyülekezési törvényben meghatáro-
zott feloszlatási feltételek fennállnak (fegyveresen vagy felfegyverkezve való 
megjelenés, bűncselekmény elkövetése vagy arra való felhívás), és a szervező 
a feloszlatásról nem hajlandó dönteni, akkor maga intézkedhet a jogellenes 
magatartást tanúsító személyek kiemeléséről, ha pedig ez nem elegendő – az 
arányosság követelményét fi gyelembe véve – a rendezvényt feloszlathatja.120

119 AJB 6630/2009.
120 AJB 2624/2009.
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Az ombudsman megállapítása szerint egyes rendezvényeken a rendőrség 
által – akár a szervezők kifejezett előzetes tiltakozása ellenére is – 2008. 
október 23-a óta alkalmazott „új beléptetési rend” objektíve alkalmas volt 
arra, hogy a rendezvényeken egyébként részt venni kívánókat a részvételtől 
visszatartsa, így szükségtelenül és aránytalanul korlátozta a békés gyüleke-
zéshez való jogot. A rendőrség emellett előzetesen és szükségtelenül elvon-
ta a szervező beléptetés lebonyolítására vonatkozó jogait, megnehezítve a 
szervezéssel összefüggő kötelezettségei teljesítését. A rendőrségnek a köz-
rend és a közbiztonság védelme, a békés jelleg megőrzése érdekében más, a 
gyülekezési jog gyakorlásának lényeges tartalmát nem sértő, alkotmányos 
eszközt kellett volna alkalmaznia. Megjegyzendő továbbá, hogy a korábbi a 
helyszíni tapasztalatok a rendőri beléptetés szükségességét, hatékonyságát 
nem támasztották alá. A jelentés ismételten megállapította, hogy a BRFK 
azon eljárása, miszerint a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvénye-
ken a rendezvényt biztosító rendőrök beléptetésben való fokozott részvételét, a belép-
tetéssel egybekötött igazoltatást, csomag- és ruházatvizsgálatot rendelt el, a békés 
gyülekezéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott.121 

A jelentésre adott válaszában a biztost az országos rendőr-főkapitány ar-
ról tájékoztatta, hogy a fokozott ellenőrzések egységes végrehajtása érde-
kében kidolgozandó módszertani útmutató előkészítése során fi gyelembe 
fogják venni megállapításait, a korábban tapasztaltakhoz képest azonban 
érdemi változás egészen a 2009. október 23-i rendezvényekig nem történt. 
Egy civil szervezet rendezvényének helyszínétől távolabb került sor a terü-
let lezárására, így több helyen is be lehetett jutni a rendezvények helyet adó 
térre. Az elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzés keretében elsődlege-
sen három helyszínen került sor igazoltatásra, illetve ruházat- és csomag 
átvizsgálásra. Nem minden, a rendezvény helyszínére belépő személy esett 
át ruházat- és csomagátvizsgáláson, arra a helyszíni tapasztalatok, valamint 
az azt alátámasztó, ott kapott tájékoztatás szerint kockázatelemzés nyomán 
került sor. A biztos jelentésében rámutatott, hogy a korábbi, erre vonatkozó 
ajánlásaira is fi gyelemmel a rendőrség nem végzett a rendezvényre közvet-

121 Amint az országgyűlési biztos arra hivatkozott jelentésében is rámutatott, egyes hely-
színeken – amelyek a rendőrség jogszabály, nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján 
terhelő objektumvédelmi (ideértve a diplomácia képviseletek épületeit) kötelezettségével 
vagy személyvédelmi feladatával érintett területtel közvetlenül határosak, és az említett ob-
jektum-, illetve személyvédelmi feladat másként nem biztosítható – indokolt lehet, hogy a 
rendőrség által felállított és alkalmazott ún. ellenőrző-átengedő pontokon (EÁP) át történ-
jen a beléptetés. Ekkor is maradéktalanul érvényesülnie kell a szükségesség és arányosság 
követelményeinek, ellenkező esetben ugyanis a Rendőrség eljárása a gyülekezéshez való 
joggal összefüggő visszásságot okozna.
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len beléptetést, a fokozott ellenőrzés keretében a rendezvény környékén 
került sor rendőri intézkedések végrehajtására.

2.2.2.8.
A rendezvény feloszlatása

A 2009. július 1. és 11. között folytatott vizsgálatok során a vizsgálattal érin-
tett egyik rendezvényen sem a helyszínen, sem pedig az országos rendőr-
főkapitány válaszából nem derült ki a feloszlatás indoka. A gyülekezési jog 
gyakorlása a konkrét esetben nem valósított meg bűncselekményt vagy arra 
való felhívást, annak ténye, hogy néhány százan olyan helyszínen ültek le, 
ahol köztudomásúan rendszeresen sokan üldögélnek, nem jelentette mások 
jogainak vagy szabadságainak megsértését, ezért a rendezvény feloszlatásá-
nak indokául ezek az okok nem szolgálhattak. A vizsgálat során nem merült 
fel, hogy a rendőrség a fegyveres vagy felfegyverkezve történő megjelenésre 
való hivatkozással támasztotta volna alá a rendezvény feloszlatását. A biztos 
rámutatott, hogy a rendezvényen fegyveresen és felfegyverkezve történő megjele-
nés szabályozása több szempontból is hiányos, pontatlan, ami előidézi a gyülekezé-
si joggal összefüggő visszásság állandó és közvetlen veszélyét.

Az oszlatás indokául szolgálhatott volna a felsoroltakon kívül az, hogy 
a rendezvény elvesztette békés jellegét. A helyszíni tapasztalatok és az 
ombudsman rendelkezésére álló videofelvételek alapján azonban megál-
lapítható volt, hogy az oszlatással érintett földön ülő csoport gyülekezése 
a békés jellegét mindvégig megtartotta. Az elkülöníthető, több esetben is 
békétlenné váló (a rendőröket megtámadó) tömeggel szemben azonban a 
szükséges intézkedéseket a rendőrség elmulasztotta megtenni. A rendőrség 
eljárása ezzel a békés gyülekezési joggal összefüggő visszásságot okozott.

Figyelemmel arra, hogy a rendőri jelentések nagy részében időről-időre 
„a rendőrség nem engedélyezte az adott rendezvényt” fordulatot alkalmazzák, a 
biztos e jelentésében kitért arra a kérdésre, hogy mit jelent a rendezvény 
bejelentése és engedélyezése közötti különbség. A gyülekezés engedélyezése 
azt jelentené, hogy a szervező rendezvényét kizárólag a kérelmét kedvezően 
elbíráló, annak helyt adó rendőrségi döntést követően tarthatja meg, ezzel 
szemben a bejelentés esetén a rendezvény adott helyen és időben történő 
megtartását megtiltó határozat esetén nem tartható meg. Az engedélyezés 
széles körű mérlegelési lehetőséget biztosít az engedélyező hatóságnak, a 
bejelentési rendszerben azonban a törvény zártfajúan határozza meg (mi-
nimalizálja) a megtiltás lehetséges okait. Az a tény, hogy a rendőri jelen-
tések jelentős része azt a látszatot kelti, miszerint a rendezvényhez előzetes 
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rendőrségi engedélyre lett volna szükség, önmagában alkalmas arra, hogy 
a gyülekezési joggal összefüggő visszásság veszélyét hordozza magában.122

2.2.3.
A szociális jogok és a tulajdonhoz való jog

Az alapjogok második generációjába tartozó gazdasági, szociális és kultu-
rális jogok – a továbbiakban röviden szociális jogok – érvényesülése a ma-
gánszférába való aktív állami beavatkozást feltételez. A klasszikus szabadság-
jogokkal szemben az állam bizonyos „szolgáltatásra” vállal kötelezettséget: 
az anyagi javak egy részét elvonja és polgárai közt újra elosztja. A szociális 
jogok körébe tartoznak a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jog és a szociális biztonsághoz való jog, idesorolható továbbá a munkához való 
jog, valamint a művelődéshez – ezen belül különösen az oktatáshoz – való jog.

A szociális jogok, így a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog 
(70/D. §), a szociális biztonsághoz való jog (70/E. §) nem minősülnek alanyi 
alapjognak, biztosításuk olyan alkotmányos feladatot jelent, amelynek 
keretében az állam elsődlegesen az egészségügyi intézményhálózat és az 
orvosi ellátás működtetésére, az egyén állapotában, körülményeiben bekö-
vetkező, várható rosszabbodások – öregség, betegség, rokkantság – esetére 
a megélhetéshez szükséges ellátás megteremtésére, a társadalombiztosítás 
rendszerének megszervezésére és fenntartására köteles. Az egészséghez 
való jog szoros kapcsolatban áll az élethez való joggal, az állam életvédel-
mi kötelezettségéből következik, a szociális biztonsághoz való jog pedig egy 
olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elen-
gedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához.

Az Alkotmány szűkszavúan szól a művelődéshez való jogról, benne az ok-
tatáshoz való jogról (70/F. §), így az oktatáshoz való jog számos alkotmányos 
jelentőségű, garanciális eleme a köz- és felsőoktatási törvényekben jelenik 
meg katalógusszerűen. Az oktatáshoz való jog jellege változik attól függő-
en, hogy a közoktatásban vagy a felsőoktatásban való részvételről beszé-
lünk. A „közoktatáshoz való jog” egyrészt jogosultságot (a tanuláshoz való 
jog, a tanulás szabadsága), másrészt kötelezettséget is (tankötelezettség) je-
lent, amelynek a feltételeit az állam teremti meg. A „felsőoktatáshoz való jog” 
az Alkotmány szerint akkor valósul meg, ha a felsőfokú oktatás mindenki 
számára a képességei alapján hozzáférhető, és az oktatásban részesülők 
anyagi támogatást kapnak.

122 AJB 4721/2009



128 A l k o t m á n y o s  j o g o k  h e l y z e t é n e k  é r t é k e l é s e

A foglalkoztatáshoz való jog (70/C. §) két elemből áll, az egyik a „jog” a 
munkához, a munkavégzéshez, amely a munkahelyteremtést és ezek meg-
őrzését, a munkanélküliség kezelését szolgáló állami foglalkoztatáspo-
litikát foglalja magában, a másik pedig a foglalkozás megválasztásának 
szabadsága (alanyi jellegű jog). A foglalkoztatáshoz való joghoz szorosan 
kapcsolódik a munkahelyi szervezkedés szabadsága, amely arra is kiterjed, 
hogy a munkavállalók kollektíven – a sztrájktörvényben meghatározott ke-
retek közt – gazdasági és szociális érdekeik érvényre juttatása érdekében 
sztrájkjogukkal élhetnek. Tekintettel arra, hogy a sztrájkhoz való joggal 
összefüggő hatályos szabályozásban és gyakorlatban számos alapjogi jelle-
gű probléma fi gyelhető meg, a biztos 2008 őszétől önálló projekt keretében 
foglalkozott ezzel a területtel. A sztrájkjoggal összefüggő vizsgálatokról, ta-
pasztalatokról a projektfejezetben olvasható részletesebb tájékoztatás. 

A tulajdonhoz való joggal kapcsolatos kérdések e témakörben való tár-
gyalását indokolja, hogy számos olyan szociális kötöttséggel bír, amely a 
köz érdekére tekintettel a tulajdonosi autonómia jelentős korlátozását teszi 
alkotmányosan lehetővé. A tulajdonhoz való jog az állam által – az Alkot-
mányban külön deklaráltan – közérdekből is korlátozható, sőt meghatá-
rozott, garanciális feltételek mellett el is vonható, kisajátítható (13. §). A 
tulajdonkorlátozással összefüggő ombudsmani gyakorlat hosszú idő óta a 
kényszerű korlátozás és elvonás során, valamint az egyes földhivatali ható-
sági eljárásokkal kapcsolatban a garanciális szabályok (kivételesség, kár-
talanítás) betartását és betartatását, a világos jogi környezet alakítását és 
fenntartását kéri számon a hatáskörébe tartozó szervektől.

Az irányadó alkotmánybírósági értelmezés és az ezt követő ombudsmani 
gyakorlat szerint a szociális jogok biztosításával az állam adott védelmi szint 
megőrzésére köteles, amelyet csak kivételes esetekben és feltételek mellett, 
a kellő egyensúly megteremtésével együtt csökkenthet. Az eltérő alapjogi 
mérce – a tartózkodás helyett fokozottabb állami beavatkozás szükségessé-
ge – a tipikustól eltérő jogvédelmi szerepfelfogást követel meg a biztostól. 
Az állampolgári jogok biztosának a szociális jogok esetében a védelmi szint 
alkotmányosan indokolatlan csökkentése ellenében, a rászorulók, kiszol-
gáltatott társadalmi csoportok jogainak védelme érdekében kell felemelnie 
a szavát. Ez indokolta – többek mellett –, hogy a biztos a fogyatékkal élő embe-
rek jogainak, emberi méltóságának védelme érdekében is önálló projektet indítson. 
A beszámolási időszakban hivatalból vagy panasz alapján vizsgált egészség-
ügyi és a szociális rendszerrel kapcsolatos ügyek egy részéről a beszámoló 
projektfejezetében olvasható részletesebb tájékoztatás.
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2.2.3.1.
Az egészségügyi rendszer és az egészséghez való jog

Már a 2008. év tevékenységét bemutató beszámolóban is rögzítettük, hogy 
számarányát tekintve magas a biztos hatáskörén kívül eső segítséget kérő 
beadványozók száma, amely 2009-ben sem változott. Az egészségügyet 
érintő kérdésekben meglehetősen szűk az ombudsman eljárásának hatás-
köre. Az Obtv. nem teszi lehetővé valamennyi sérelem, így különösen az or-
vos-szakmai, illetve etikai kérdések alkotmányjogi szempontú vizsgálatát. 
Ugyancsak nem foglalhat állást az országgyűlési biztos kártérítési igények-
kel kapcsolatban, amely kizárólag a polgári bíróság hatáskörébe tartozik.

Továbbra is jól érzékelhetőek az egészségügyi rendszer átalakításából, a 
struktúraváltásból eredő problémák megjelenése a beadványokban: különösen 
érzékenyen reagálnak az állampolgárok az egyes egészségügyi ellátások, 
szolgáltatások, gyógyszerek fi nanszírozási módosítása nyomán bekövetke-
ző folyamatos, rendszertelen változtatásokra, szigorításokra.123 A 2006 és 
2008 között lezajlott átalakítások után kialakult helyzetet (közgyógyellátás 
új rendje, pszichiátriai betegellátás) problematizáló beadványok továbbra 
is szép számmal érkeztek. A biztos az ezekben felvetettek egy részére is 
reagálva az egészséghez való jog, és az ellátáshoz történő hozzáférés speci-
alitásait vette sorra ismét a hazai pszichiátriai ellátás helyzetét feltáró – az 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bezárása után készült 
2008-as jelentést követő124 – átfogó utóvizsgálat.125 

Figyelemre méltó az egészségügyi tárgyú panaszok azon csoportja, 
amely a betegjogok fi gyelmen kívül hagyásával kapcsolatos. Több panasz 
érintette a beteg önrendelkezési jogának mellőzését, illetőleg az emberi 
méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, valamint a tájékoztatáshoz 
való jog sérelmét. Az önrendelkezési jog területén az alapjogi szempontú 
vizsgálat lefolytatásának gátat szab, ha az egészségügyi intézmény életvé-
delmi alapon nyugvó orvosszakmai okokra hivatkozással hagyja fi gyelmen 
kívül a beteg kérését. A panaszokból az tűnik ki, hogy esetenként a be-
tegek továbbra is paternalista szemléletmóddal találkoznak: nem kapnak 
kielégítő tájékoztatást állapotukkal, kezelésükkel kapcsolatban, továbbá a 
betegségükkel, terápiájukkal kapcsolatos kérdésekben nem (kellő mérték-
ben) vonják be őket a döntéshozatalba. A klasszikus orvos-beteg viszony 
törékenységén továbbra sem javít a bizalomhiány, az ellátások tekintetében 

123 AJB 5709/2009.
124 OBH 2464/2007.
125 AJB 3536/2009. Bővebben lásd a Méltóképpen másképpen – a fogyatékkal élők joga-

inak védelmében indított projekt ismertetésénél.
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rosszul értelmezett a „tájékozott beleegyezés” intézményének jelentősége.
Jelentős számú panasz érintette az Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézet (ORSZI) munkáját is. Mivel azonban az ORSZI orvos-szak-
értői szakhatóságként állít ki szakvéleményt különböző szociális (például 
fogyatékossági támogatás), illetőleg társadalombiztosítási ellátások (példá-
ul rokkantsági nyugdíj) igénybevételének feltételeként, így érdemi munká-
ja tekintetében vizsgálat lefolytatására nincsen a biztosnak lehetősége. 

Az idei évben jellemzően számos beadvány érkezett védőoltás tárgykör-
ben. Egyrészt továbbra is megjelent a panaszokban az életkorhoz kötött 
védőoltási kötelezettség, mint a panaszosok számára elsősorban önrendel-
kezési joguk szempontjából kifogásolt terület, másrészt az év második fe-
lében érkeztek az ún. H1N1 infl uenzavírus elleni védőoltással kapcsolatos 
beadványok. 

Az országgyűlési biztos már korábban is foglalkozott a kötelező védőoltások 
alapjogi vonatkozásaival.126 Az ombudsman álláspontja harmonizál a szintén 
e tárgykörben született AB határozattal.127 Az Alkotmánybíróság az alap-
jog-korlátozási vizsgálat keretében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével (a gyermek személyiségének integritá-
sához való joga), a 60. § (1) bekezdésével (a szülő joga arra, hogy gyermeké-
ről világnézetének és lelkiismereti meggyőződésének megfelelően gondos-
kodjék) valamint a 67. § (2) bekezdésével (a gyermekek alapvető jogainak 
védelmével összefüggésben) vetette össze. Az életkorhoz kötött védőoltások, 
mint alapjog-korlátozó beavatkozások arányosságát a járványügyi célok és 
indokok, valamint a szabályozásban megjelenő korlátozások és garanciák 
összevetése határozza meg. Az Alkotmánybíróság és az országgyűlési biztos 
álláspontja szerint az életkorhoz kötött védőoltási kötelezettség nem minősül szük-
ségtelen alapjog-korlátozásnak.

A H1N1 elleni védőoltással kapcsolatos beadványok több különböző szempon-
tú kérdést jártak körül. Hatáskör hiányában nem tudott a biztos vizsgála-
tot indítani a védőoltás védő funkciójának meglétére, illetőleg az esetleges 
mellékhatásaira vonatkozó beadványok ügyében. Több beadvány foglalko-
zott a bizonyos munkakörökben dolgozóknak (egészségügy, katasztrófavé-
delem) védőoltás felvételére való burkolt kötelezésével, azonban maguktól 
az esetlegesen sérelmet szenvedettektől származó panasz nem érkezett, így 
csak a jogi szabályozást összefoglaló tájékoztató levelet küldött a biztos. A 
panaszosok ilyen esetben tájékoztatást kaptak arról, hogy a munkáltató ál-

126 OBH 5199/2004.
127 39/2007. (VI. 20.) AB határozat.
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tal felkínált védőoltás felvételi kötelezettségét a foglalkoztatás feltételeként csak az 
egészségügyi miniszter rendelheti el. 128

További kérdésként merült fel a védőoltást nem kérő dolgozók esetle-
ges kártérítési felelőssége, illetőleg táppénzigénylésük. Ezekben az ügyekben 
ugyancsak tájékoztatást tudott nyújtani a biztos. A védőoltás önkéntes-
ségére tekintettel az ombudsman álláspontja szerint a hatályos jogszabá-
lyok nem teszik lehetővé, hogy egy, a munkáltató által felajánlott védő-
oltást visszautasító egészségügyi dolgozó esetleges H1N1 megbetegedése 
esetén annak táppénzigényét az általánostól eltérő szabályok szerint bí-
rálják el. 

A védőoltás visszautasításával kapcsolatos nyilatkozattételi gyakorlattal kap-
csolatban a biztos tájékoztatta a panaszost arról, hogy a munkáltató a ha-
tályos jogszabályok szerint köteles a munkavállalók egészségét és biztonsá-
gát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi veszélyeztetettséget 
felmérni. Ennek csökkentése érdekében biztosítania kell az adott veszé-
lyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az egészség-
ügyi szolgáltató a csökkent immunitású személyek egészségének védelme 
érdekében a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, 
a felnőtt és a gyermek intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus bel-
gyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkal-
mazottainak évente felajánlja az infl uenza elleni védőoltást.129 A védőoltást – 
tekintettel arra, hogy nem kötelező védőoltásról van szó – a munkavállaló 
saját mérlegelési körében visszautasíthatja. Általános munkáltatói gyakorlat, 
hogy a védőoltást igénybe venni nem kívánó dolgozókat nyilatkoztatja eb-
béli döntésükről, mivel ezzel bizonyíthatja, hogy a jogszabályi előírásnak 
megfelelően felajánlotta azt. 

Egy beadványához csatolt, a Heim Pál Gyermekkórházban használt nyi-
latkozatmintában alkalmazott „felelősségi passzus” nyomán a védőoltás be-
adatása nem válik kötelezővé. Amennyiben több tényező jövőbeni esetleges 
együtthatása esetén a munkáltató e kitétel alapján próbálna valamiféle fe-
lelősségre vonással élni, úgy ez esetben kizárólag a munkaügyi bíróság jogo-
sult az ügyben döntést hozni.

Az egészségügy egy igen speciális területét érintette az a panasz, melyben 
az édesanya azt kifogásolta, hogy fi a agyának egy darabját a boncolás során 
tudományos célra eltávolították. A boncolást a Semmelweis Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Karának Igazságügyi Orvostani Intézete végezte, 

128 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 57. § (3) bekezdése.
129 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
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amely nem értesítette a szülőt előre a szerv kivételéről, holott ha az Intézet 
erről előzetesen tájékoztatja, az édesanya tiltakozott volna az agyrész eltá-
volítása ellen. A vizsgálat megállapította, hogy a boncolás során a jogsza-
bályoknak megfelelően jártak el, tekintettel arra, hogy az egészségügyről 
szóló törvény130 (Eütv.) lehetővé teszi, hogy amennyiben az elhunyt életében 
ez ellen nem tiltakozott, szerv vagy szövet távolítható el testéből a boncolás 
során, amelyet szervátültetési, oktatási, kutatási vagy egyéb gyógyítási célra 
használhatnak fel. A törvény tehát nem biztosítja azt, hogy a hozzátartozók 
utóbb, az érintett halála után tiltakozzanak a szerv- vagy szöveteltávolítás 
ellen. A holttestet a boncolás után a kegyeleti szempontoknak megfelelően 
helyreállították, és az Intézet vállalta, hogy a szövetmaradványokat elham-
vasztatja és azokat is a család rendelkezésére bocsátja. A vizsgálat megál-
lapította, hogy az intézet a boncolás során a jogszabályoknak megfelelően 
járt el, és nem sértette meg a kegyeleti jogokat.131

A korábbi országgyűlési biztosok több eljárás keretében is foglalkoztak 
a humán reprodukció, illetve a humán genetika aktuális kérdéseivel.132 A daj-
kaanyaság hazai szabályozásának áttekintése került napirendre ismét – né-
hány éves szünet után – egy panasz nyomán. A jelenlegi szabályozás a med-
dőségi kezelések között nem teszi lehetővé a dajkaanyaság igénybevételét. 
Az érintett két tárcavezető, az egészségügyért és az igazságügyért felelős 
miniszter kifejtette, hogy a dajkaanyaság kérdése jelentős jogi és morális 
problémákat vet fel, ezek megoldatlansága miatt döntött úgy annak idején 
a jogalkotó, hogy a meddőségi kezelések közül kiveszi a dajkaanyaság le-
hetőségét (2000 januárjában léptek volna hatályba ezek a rendelkezések). 
Több uniós tagállamban, így például az Egyesült Királyságban vagy éppen 
Görögországban, már lehetőség van az intézmény igénybevételére, ami jel-
zi, hogy a jogi problémákra – bár kétségkívül összetett, gondos mérlegelést 
igénylő feladat a jogi feltételek kidolgozása, az alapjogi konfl iktus kezelése 
– létezik megoldás. 

Figyelemmel azonban arra, hogy az idézett álláspont kifejtése óta több 
mint három év eltelt, a jogalkotó szerveknek lehetősége volt arra, hogy a 
dajkaanyaság kérdéskörében felmérjék a társadalmi attitűdöket, valamint 
a más európai államokban alkalmazott jogi megoldásokat, indokolt volt 
ismételten megkeresni a jogszabály előkészítésért felelős minisztereket. A 
mérlegelendő problémák közül kiemelést érdemel, hogy a dajkaanyaság 
a dajkaanya és az örökbefogadó szülők önrendelkezési jogának egyaránt 

130 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 200. § (1) bekezdés b) pontja.
131 AJB 5035/2009.
132 Lásd például OBH 5019/2003. számú jelentés.
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lényeges korlátozását jelenti (elállás gyakorlatilag kizárt, abortusz kérdé-
se, dajkaanya kötődése a gyermekhez). A dajkaanyaságot a béranyaságtól 
elkülönítő ingyenesség pontos meghatározása is tisztázásra vár. Nyilván-
való, hogy csak az ellenszolgáltatás nélküli, ingyenes dajkaterhesség lehet 
jogilag megengedett, felmerülhet azonban, hogy az örökbefogadó szülők 
megtérítsék a dajkaanya várandóssággal járó költségeit. A jogalkotóra vár 
például a burkolt ellenszolgáltatás lehetőségének kiküszöbölése, és kifeje-
zetten jogi problémát vet fel továbbá az anyaság megállapításának kérdése. 
A dajkaanyaság egy olyan évezredes jogi alapelvet törne meg, miszerint a 
gyermeket megszülő nő tekintendő a gyermek anyjának. Mindez számos 
jogszabály módosításának szükségességét és régóta bevett jogintézmények 
átalakítását vonná maga után, ami hosszadalmas és bonyolult jogalkotói 
feladat. 

2.2.3.2.
A szociális rendszer és a szociális segélyezés

A „szociális ügyek” terén 2009-ben ugyancsak elmondható a tavalyi év-
ben körvonalazódott kettős tendencia, miszerint az állampolgároktól ezen 
ügytárgyban érkezik a legtöbb beadvány, azonban ezekben az esetekben a 
leggyakoribb a hatáskör hiánya miatti – tájékoztatással egybekötött – eluta-
sítás is. A beszámolási időszakban számos panaszt kapott az országgyűlési 
biztos a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggésben. Míg a korábbi évek-
ben az állampolgári jogtudatosság megnyilvánulásai voltak jellemzőb-
bek (határozatok, helyi rendeletek kifogásolásai), jelenleg a beadványok 
hangvételéből jól érzékelhető a társadalom szegényebb rétegeinek két-
ségbeesése életszínvonaluk romlása miatt: kilátástalan élethelyzetükről, 
a munkalehetőségek hiányáról, a magas és sokszor kifi zethetetlen la-
kásfenntartási költségekről, megromlott egészségügyi állapotukról vagy 
megoldatlan lakáshelyzetükről írnak és a biztostól segítséget, támogatást 
kérnek ügyükben.

A biztos minden esetben felhívta az érintett önkormányzat fi gyelmét a 
rászorult személyre, illetve tájékoztatást nyújtott a panaszosnak az igénybe ve-
hető szociális ellátásokról, valamint minden esetben felhívta a fi gyelmet a 
szociális alapellátás keretében igénybe vehető, személyes életvezetési tanács-
adást is nyújtó családsegítés intézményére. A beszámolási időszak tapasz-
talatai azt támasztják alá, hogy az alapjogi-szakmai jellegű ombudsmani 
fi gyelemfelhívásoknak és javaslatoknak is komoly jelentőségük van.

Az ombudsmani tevékenység során gyakoriak a jelzés vagy sajtóhír kap-
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csán hivatalból indított komplex jellegű vizsgálatok, amelyek alapjogi szem-
pontból egy-egy szociális ellátó intézmény működési körülményeit járják 
körül. 

A biztos az Észak-Magyarország című lap „Kitehetnék a megtelt táblát” 
című cikke hivatalból indított vizsgálatot133 a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet 
Befogadó Otthonában. A helyszíni bejárás tapasztalatai szerint a befogadó 
otthon – a túlzsúfoltság ellenére – a gyermekek elhelyezéséről, teljes körű 
ellátásáról lehetőségeihez képest gondoskodott. A vizsgálat megállapította, 
hogy az intézményben dolgozók létszáma, szakképzettsége a jogszabályi 
előírásnak megfelel, azonban a gyermekek változó létszámára, fi zikai és 
mentális állapotára tekintettel a feladatot a szakemberek nem tudják ma-
radéktalanul ellátni. A gyermekek ellátása is csak nehézségekkel volt bizto-
sítható, a szakértői vizsgálatok, hatósági döntések is késedelmesek voltak. 
A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát sérti, hogy a töb-
bes testvérsorok (5–10 gyermek) együttes elhelyezését biztosító férőhelyek 
hiányában a gyermekek több hónapot töltenek a befogadó otthonban. Az 
ombudsman az intézményt fenntartó megyei önkormányzatot, a szakszol-
gálat igazgatóját és a másodfokon eljáró szociális és gyámhivatal vezetőjét 
felkérte a szükséges intézkedések megtételére. 

A vizsgálat megdöbbentő tapasztalata az volt, hogy – a gyermekvédel-
mi törvény (Gyvtv.)134 kifejezett tilalma ellenére – a vizsgált időszakban 
Borsod megyében a gyermekek közel egyharmada a család anyagi és szociális 
helyzete miatt került a gyermekvédelmi szakellátásba. A megyei, fővárosi te-
rületi gyermekvédelmi szakszolgálatoktól kapott adatok és információk 
alapján ez a jelenség nem csak a vizsgált megyére jellemző. A biztos megál-
lapította, hogy a gyermekek szociális és anyagi okokra visszavezethető családból 
való kiemelése alapvető jogaikat sérti, és felhívta az Országgyűlés fi gyelmét a 
gyermekszegénység leküzdése érdekében tett intézkedések haladéktalan megkez-
désének jelentőségére.

A fenntartó válaszában biztosította az ombudsmant arról, hogy az ide-
iglenes hatályú beutaltak fogadására bővíti a nevelőszülői férőhelyeket, 
az intézmény igazgatója belső átcsoportosítással teszi lehetővé az ellátot-
tak számához igazodó szakmai létszám biztosítását, a szakértői vizsgálatok 
gyorsítása érdekében külső szakértőket alkalmaz. A szociális és gyámhiva-
tal vezetője a kezdeményezést elfogadta, az intézmény működését átfogó-
an vizsgálta, a vizsgálati anyagot az ombudsmani hivatalnak megküldte. 
Az országgyűlés elnöke a jelentést – a gyermekszegénység csökkentésével, 

133 OBH 6015/2008.
134 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
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valamint a gyermekek esélyei javításával kapcsolatos további intézkedések 
fontosságára való fi gyelemfelhívással – továbbította az Ifjúsági, Szociális és 
Családügyi Bizottságnak.

Egy másik ügyben folytatott vizsgálat nyomán a bentlakásos szociális in-
tézményekben fi zetendő térítési díjakról szóló jogszabályok felülvizsgálatát 
kezdeményezte a biztos, aki a hatályos szabályozásban a jogbiztonság és a 
tulajdonhoz való jog sérelmét, valamint a diszkrimináció lehetőségét látta.135

Ebben az ügyben egy önkormányzati fenntartásban lévő szociális ott-
hon egyik lakója azért fordult az ombudsmanhoz, mert az ellátásért fi ze-
tendő személyi térítési díját a vagyonának fi gyelembe vételével állapítot-
ták meg olyan magas mértékben, amelyet már nem tudott megfi zetni. Az 
országgyűlési biztos jelentésében megállapította, hogy nem jogellenes, 
ha a térítési díj meghatározásánál fi gyelembe veszik a vagyoni helyzetet, 
a konkrét esetben azonban nem alkalmazták megfelelően a jogszabály 
azon rendelkezéseit, amely alapján a vagyon mértékére is tekintettel kell 
lenni. 

A bentlakásos szociális otthonokban az ellátások önköltségének egy ré-
szét az állam fedezi. A fennmaradó rész az úgynevezett intézményi térítési 
díj, amelyet az ellátásban részesülő a jövedelmének arányában fi zet. A ko-
rábbi szabályozás lehetővé tette, hogy a díj meghatározásakor fi gyelembe 
vegyék az ellátott vagyoni viszonyait is, és a díjfi zetést a feltételezett gon-
dozási idő alapján bejegyzett jelzáloggal is biztosítsák. A szociális törvény 
(Szoctv.)136 és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet azonban 2008. janu-
ártól megszüntette ezt a lehetőséget, azóta a személyi térítési díj megszabá-
sakor csak a jövedelmi helyzet számít.

A változás több problémát is felvetett. Azoknak, akinek a személyi térítési 
díját 2008. január 1. előtt állapították meg, a térítési díj legközelebbi felül-
vizsgálatáig továbbra is a vagyoni helyzet alapján számított, tehát maga-
sabb összegű díjat kellett fi zetniük. A díjcsökkentéshez vezető felülvizsgálat 
csak lehetőség, de nem kötelező. Az ombudsman visszásnak tartotta, hogy 
az ellátottaknak kedvezőbb rendelkezések alkalmazását a jogszabály a díj-
csökkentésben ellenérdekelt fenntartóra bízta. A másik visszásság abból 
fakadt, hogy ugyanolyan jövedelmi, vagyoni viszonyai mellett ugyanazért 
az ellátásért többet kell fi zetnie annak, akinek a térítési díját a jogszabály-
módosítás előtt állapították meg, mint akinél a módosított törvény alapján 
kalkuláltak. A biztos álláspontja szerint ez – a szabályozás szempontjából 
homogénnek tekinthető csoporton belüli – önkényes különbségtétel ellen-

135 OBH 4774/2007.
136 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
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tétes az egyenlő bánásmód követelményével. További probléma, hogy a 
jogszabály nem rendezi a korábban bejegyzett, de a változások miatt fölös-
legessé váló jelzálogjogok sorsát sem.

Az ombudsman mindezek miatt a jogi szabályozás újragondolását kezde-
ményezte a szociális és munkaügyi miniszternél, a konkrét panasz ügyében pedig 
orvoslásért a fenntartó megyei közgyűlés elnökéhez fordult.

A 2009-es év telén az országgyűlési biztos a Népszabadság című napi-
lap cikkéből értesült arról, hogy egy 80 év körüli idős házaspár kórházba 
került kihűlés miatt, mert nem volt fűtés a lakásukban, és az idős hölgyet 
az orvosok már nem tudták megmenteni. Ezt követően több hasonlóan 
tragikus tartalmú sajtóhír jelent meg, illetve a hivatalhoz számos bead-
vány érkezett, amelyek a szociális ellátottság hiányát panaszolták. Ezeket az 
eseményeket követően az ombudsman felhívásában felkérte a Kormányt, 
a katasztrófavédelemért felelős szerveket, a mentőszolgálatokat, a rendőri 
szerveket, a megyei és települési önkormányzatok vezetőit, a jegyzőket és a 
polgármestereket, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket a további tragé-
diák megelőzése érdekében. 

A panaszügyek vizsgálata során az országgyűlési biztos jelentésében137 
megállapította, hogy a panaszolt helyi önkormányzatok nem rendelkez-
tek megfelelő ismeretekkel a hatályos jogszabály alapján elérhető, véden-
dő fogyasztóvá nyilvánítás lehetőségéről, míg a gázszolgáltatókhoz intézett 
megkeresésekre adott tájékoztatásból megállapította, hogy az érintett tár-
saságok gyakorlatában a jogszabályi rendelkezések betartásához és alkal-
mazásához a szükséges intézkedések megtörténtek.

A szociális biztonsághoz való jog tényleges érvényesülése és a tisztességes 
eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságok jövőbeni elkerülése érdeké-
ben az ombudsman felkérte az önkormányzati minisztert arra, hogy az 
önkormányzatokhoz intézett szakmai iránymutatásával erősítse a védendő 
fogyasztókra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítését, a szereplők 
intézményesített, rendszeres kommunikációra és a hatékony információ-
cserére épülő együttműködésének kialakítását, különös tekintettel a téli 
időszakra. Felhívta továbbá a fenti ügyekben érintett önkormányzatok fi -
gyelmét arra, hogy a szociális ellátások igénylői esetében különös fi gyelmet 
fordítsanak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján lehetővé váló ellá-
tásokról történő tájékoztatásra, elősegítve ezzel a tisztességes eljáráshoz és 
a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését.

Az önkormányzati miniszter a jelentésben foglalt ajánlásokkal egyetért-
ve annak tartalmát a minisztérium honlapján közzétette, illetve ígéretet 

137 OBH 1288/2009.
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tett a jelentés szövegének az Önkormányzati Tájékoztató című lapban való 
megjelentetésére. Felkérte továbbá a közlekedési, hírközlési és energiaügyi 
minisztert a vonatkozó szakmai iránymutatás kidolgozására, amelynek 
megszületését követően vállalta az államigazgatási hivatalokon keresztül 
annak valamennyi önkormányzattal való megismertetését. A kezdemé-
nyezés eredményeként várhatóan szélesebb körben ismertté válnak azok a 
jogszabályi lehetőségek, amelyek alkalmazásával, valamint az önkormány-
zatok és közszolgáltatók együttműködésével, mérsékelhető lesz a saját ott-
honukban a kihűlés áldozataivá válók száma. 

A biztos – a korábbi ombudsmanokhoz hasonlóan – kiemelt feladatának 
tekinti a szociális segélyezési rendszerben előforduló alkotmányos anomá-
liák felderítését és orvoslását, külön fi gyelmet fordít a korlátozott igényér-
vényesítési képességgel rendelkező rászorulók alapvető jogainak érvénye-
sülésére.

Az Újkorcsoport nevű szervezet nyílt levélben fordult az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosához, amelyben az ún. szociális kártya beveze-
tésével kapcsolatban kért állásfoglalást. A levélben a kártya tervezett be-
vezetésével összefüggő formai és tartalmi alkotmányossági aggályokat fo-
galmaztak meg, illetve választ vártak arra, hogy az ombudsman tervezi-e a 
szociális kártya „piaci, szociális és állampolgári jogi hatásának” vizsgálatát. 
Az ombudsman a levél nyomán az ügyben megkereste az érintett önkor-
mányzat jegyzőjét, aki arról tájékoztatta, hogy előkészületek ugyan már 
történtek, de a szociális kártya bevezetésével kapcsolatban végleges döntés 
nem született. Ekkor tehát még nem volt olyan tartalmú rendeleti szabályo-
zás Monok községben vagy másutt, amely a rendszeres szociális segély vagy 
más segélyek, juttatások igénybevételét kizárólagosan vagy akár alternatív 
módon, szociális kártya „útján” tette volna lehetővé. 

A biztos válaszlevelében kiemelte, hogy csupán sajtóhírekre, nyilatkoza-
tokra alapozva, konkrét önkormányzati intézkedés, rendeleti szabályozás 
hiányában a vizsgálat lefolytatására és – ebből adódóan – szakmai megálla-
pítások megfogalmazására nem lát jogi lehetőséget. Válaszában kitért arra, 
hogy egy adott szabályozás bevezetésének indokoltsága, a kapcsolódó gaz-
dasági, pénzügyi és társadalmi hatásvizsgálatok elvégzése minden esetben 
a jogalkotásra jogosult szervek feladata és számon kérhető kötelezettsége. 
A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az állam által nyújtott segélyek 
felhasználási lehetőségének korlátozása elvi szinten számos fontos alapjogi 
dilemmát vet fel, például a segélyezettek önrendelkezési jogának korláto-
zásával kapcsolatosan. Éppen ezért az ombudsman hivatala folyamatosan 
nyomon követi a szociális kártya bevezetésével kapcsolatos fejleményeket, és 
amennyiben a konkrét normaszöveget megismerheti, akkor panasz alapján 
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vagy hivatalból, alapjogi visszásság gyanúja esetén megfontolja a vizsgálat 
elrendelésének lehetőségét.138

Az ombudsman emlékeztetett a 2008 júniusában kiadott jelentésére139 
is, amelyben komplex módon vizsgálta és elemezte, hogy az egyes önkor-
mányzatok által önkényesen bevezetett, a „munkáért segélyt” elvét követő 
jogi szabályozás összeegyeztethető-e a jogbiztonság követelményével és a 
szociális biztonsághoz való joggal. E jelentésében számos visszásságot tárt 
fel, jogalkotási és más intézkedési javaslatokat fogalmazott meg, amit az 
érintett szervek is elfogadtak.

2.2.3.3.
Az oktatáshoz való joggal összefüggő ügyek

Közoktatással kapcsolatos vizsgálatok
A nevelési-oktatási intézmények működésével, illetve a gyermekek, tanulók 
oktatási jogaival kapcsolatosan a hivatalhoz érkezett beadványok alapján 
elmondható, hogy a jogsértések számos esetben a jogok, illetve a jogérvé-
nyesítési lehetőségek ismeretének hiányára vezethetők vissza. Ebből követ-
kezik az is, hogy a visszásságok megfelelő tájékoztatással számos esetben 
orvosolhatók, hiszen előfordul, hogy nem is maguk a gyermekek vagy szü-
leik kérnek segítséget, hanem a közoktatási intézmények vezetői kívánnak 
meggyőződni arról, hogy intézményi gyakorlatuk megfelel a hatályos jog-
szabályi előírásoknak, illetve nem sért alapvető jogot. 

Panasz alapján indult vizsgálat az óvodai térítésekkel, „önkéntes” fel-
ajánlásokkal kapcsolatban.140 Több panaszos szerint a Budapest XVIII. ke-
rületi, illetve a nagykörösi önkormányzat fenntartásában működő óvodák 
a szülőktől „önkéntes hozzájárulásként” vécépapírt, papírzsebkendőt, szal-
vétát, szappant, fogkrémet, ágyneműt és huzatát, írószereket, helyenként 
gyümölcsöt kérnek. A közoktatási törvény141 ugyanakkor kimondja, hogy 
az óvodai nevelés ingyenes, végrehajtási rendelete142 pedig meghatározza 
azokat az eszközöket, amelyeket kötelezően biztosítani kell az óvodák fel-
adatellátásához. A felsorolás azonban nem kimerítő és nem is egyértelmű 
atekintetben, hogy nincs benne megnevezve például a vécépapír, a zseb-

138 A vizsgálat megindítására végül – a rendelet elfogadását követően – 2009 decembe-
rében került sor.

139 OBH 2972/2009.
140 OBH 2365/2008.
141 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény.
142 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet.
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kendő, a fogkrém és a szappan. A közoktatási intézmények fenntartóinak 
válaszai szerint ezekkel a szülők önkéntes felajánlásként látják el az óvo-
dákat.

Az állampolgári jogok biztosának álláspontja szerint a tisztálko-
dás kellékeiről, az ágyneműről és a nevelőmunkát segítő eszközökről 
az intézményeknek, illetve a fenntartóiknak kell gondoskodniuk. Az 
ombudsmani vizsgálat megállapította, hogy az ezzel ellentétes gyakor-
lat kialakulásához a hiányos jogszabályi környezet és a hiányzó anyagi 
forrás vezetett, amely azonban sérti a jogbiztonság követelményét és a 
művelődéshez való alapvető jogot. A közoktatási törvény meghatározza 
a térítéssel igénybe vehető szolgáltatásokat, ezek között van az étkeztetés 
is. Az étkezési díjak megfi zetése alól a szociális helyzet függvényében 
mentesség kapható. Álláspontunk szerint e jogalkotói szándéknak mond 
ellent a gyakorlat, ha az intézmények az ingyenes étkeztetésre jogosult 
gyermekek szüleitől is valamiféle hozzájárulást várnak el, úgymond „ön-
kéntes felajánlásként”. 

A gyermekek étkezésének minőségét meghatározó jogi szabályozás, illet-
ve annak ajánlásként való megfogalmazása143 az ombudsman szerint nem 
biztosítja a megfelelő ellátást, de az intézmények ennek ellenére – az élel-
mezés-egészségügyi követelményekre is tekintettel – nem háríthatják át a 
szülőkre a kiegészítés kiadásait.

Az ombudsman megállapította, hogy a kialakult gyakorlat, a vonatkozó 
jogszabály egyértelműségének hiányossága nemcsak a jogbiztonság köve-
telményével, hanem a művelődéshez (oktatáshoz) való joggal összefüggés-
ben is visszásságot okozott. A visszásság megszüntetése érdekében kezde-
ményezéssel fordult az intézmények vezetői és fenntartói felé, a házirend 
szabályainak és a gyakorlatnak a jogszabályoknak megfelelő módosítsa ér-
dekében, valamint ajánlást tett az oktatási és kulturális miniszternek, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a minimum-
feltételek biztosítása során a fogyóeszközök tekintetében és a táplálkozás 
kiegészítésére vonatkozóan országosan egységes gyakorlat alakulhasson ki. 
Mindezek mellett felhívta a pénzügyminiszter fi gyelmét, hogy a közoktatá-

143 A gyermekek táplálkozásával, annak minőségével kapcsolatos szabályokat a vendég-
látó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM 
együttes rendelet határozza meg, amelynek melléklete tartalmazza azokat az ajánlásokat, 
amelyek a különböző életkorú gyermekek számára napi energia- és tápanyagbevitelt, il-
letve élelmiszer-felhasználást állapítanak meg. A „B” jelű táblázat korcsoportonként és 
élelmiszerfajtánként megadja az ajánlott mennyiséget, amelyet csoportos étkezés során 
szükséges a gyermekeknek megkapniuk. A rendelet azonban mindezt csupán ajánlásként és 
nem kötelező előírásként fogalmazza meg.
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si intézmények feladatellátását részben meghatározó állami normatíva szű-
kössége jelentősen befolyásolja a jelentésben feltárt visszás körülményeket. 

Szintén az oktatási intézmények által nyújtott szolgáltatás témakörében 
a szombathelyi Gépipari, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola és Kollé-
gium tanára fordult a hivatalhoz diákjai kötelező kollégiumi étkeztetésével 
kapcsolatosan.144 A tanulók problémája az volt, hogy a kollégiumi szolgál-
tatás csak minden biztosított étkezés igénybevételével elérhető a diákok 
számára. Az étkezés lemondására csak kivételes helyzetben volt lehetőség. 
Sok tanuló azonban nem kért volna néhány étkezést, jellemzően a pénteki 
ebédet és vacsorát, illetve a hétfői reggelit. A pedagógus az intézményveze-
tőhöz fordult a diákok problémáit tolmácsolva, majd beadványt nyújtott be 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosához.

Az eljárás során az intézmény igazgatója tájékoztatta a hivatalt, hogy az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosától a pedagógus számára küldött 
állásfoglalás nyomán az étkeztetési gyakorlatot a kollégiumban már átala-
kították. A kollégiumba történő megérkezéskor egy nyilatkozatot tölthettek 
ki a tanulók szülei, illetve nagykorú tanulók esetén maguk a diákok az 
étkezéssel kapcsolatosan, amelyben lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók 
megjelölhessék az étkezéseket, amelyeket igénybe kívántak venni. 

A közoktatási törvény szerint az állami és önkormányzati iskolák igény-
bevételén túlmenően ingyenes az óvodai, a gimnáziumi, a szakközépisko-
lai, a szakmunkásképző iskolai, a szakiskolai nevelés és oktatás, valamint a 
kollégiumi ellátás. 

A Gyvtv. kollégiumi étkeztetésre vonatkozó szabályai szerint a gyer-
mekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés 
szabályait kell alkalmazni általános és középiskolai diákotthonban, 
kollégiumban is. A kollégium tehát – igény esetén és a jogszabályban 
meghatározott kedvezmények érvényesítésével – térítés ellenében biz-
tosítja a gyermekek étkeztetését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
étkezést a kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező gyermeknek saját, 
illetve szülői választás alapján kötelező igénybe venni. Éppen ezért a 
biztos álláspontja szerint a szülők gyermekük neveléséhez való jogával 
összefüggésben visszásságot okozott a kollégium korábbi gyakorlata. A 
kollégiumnak biztosítania kell az étkezés lehetőségét, és valóban célsze-
rű lehet a gyermek számára, ennek igénybevételére azonban nem lehet 
kötelezni a szülőt, aki gyermeke étkeztetését esetlegesen más módon 
kívánja megoldani. A kollégium korábbi gyakorlata ugyanis valójában 
egy – jogszabályban nem rögzített – kizáró feltételt határozott meg: az 

144 AJB 3432/2009.
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egyébként törvény szerint ingyenes kollégiumi ellátás csak a térítésköte-
les étkezéssel együtt igényelhető. 

Fontos szempont az is ugyanakkor, hogy meghatározott keretek között 
maga a gyermek is jogosult önrendelkezéshez való jogának gyakorlására, 
fi gyelembe véve a tárgyat, a tanulók életkorát és egyéb körülményeket. Kü-
lönösen hangsúlyos az önrendelkezés gyakorlása a nagykorú tanulók te-
kintetében: velük szemben a kizáró feltétel alkalmazása e joguk gyakorlása 
szempontjából is visszásságot okozott. Tekintettel arra, hogy a panaszolt 
intézmény az ombudsmani eljárás során a visszásságot saját hatáskörben 
orvosolta, külön intézkedés kezdeményezésére nem volt szükség.

Egy több gyermeket nevelő, szociális támogatásban részesülő panaszos 
beadvánnyal fordult a hivatalhoz, amelyben sérelmezte az ásotthalomi Bedő 
Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium osztálypénzszedés 
gyakorlatát. Az iskola igazgatójának beszámolója szerint minden tanév első 
szülői értekezletén szülői kezdeményezésre az osztálykirándulás lebonyo-
lítására, osztályprogramok szervezésére és végzős osztály esetén ballagá-
si (erdészeti) öltönyre, tabló készítésére előtakarékossági célzattal gyűjt az 
osztályfőnök. Az igazgató jelezte azt is, hogy a házirend az osztálypénzre 
vonatkozóan nem tartalmaz előírást, a befi zetés önkéntes alapú, annak el-
mulasztása nem jár(hat) sem a mulasztók nevének nyilvános kihirdetésével, 
sem a bizonyítvány visszatartásával. 

A közoktatási intézmények kötelező erejű döntéssel házirendjükben az 
öltözködéssel összefüggő korlátozásokat megállapíthatnak ugyan, de ezek-
ben csak a testi épséget biztosító védő, illetve a tanórán való részvételt bizto-
sító ruházat viselését határozhatják meg. Minden olyan iskolai rendelkezés, 
amely fentieken kívül kötelező korlátozást tartalmaz, illetve meghatározott 
viselet – így például erdészeti, ballagási öltöny – kötelező készíttetését és 
használatát írja elő, jogszabályba ütközik. Hangsúlyozandó, hogy a gyer-
mekek felügyeletét a kötelezően előírt ruházat hiánya esetén is biztosítani 
kell az intézményeknek.

A közoktatási törvény meghatározza a (közép)iskolai szolgáltatások igény-
bevételével járó költségek viselésének szabályait, így azt, hogy mit lehet in-
gyenesen, térítési díj, illetve tandíj megfi zetése ellenében igénybe venni. A 
törvény végrehajtási rendelete kimondja, hogy a kiskorú tanuló szülőjének 
írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan iskolai és kollégiumi 
döntéshez, amelyből a szülőre fi zetési kötelezettség hárul. 

A nevelési, pedagógiai program részét képező rendezvények költségeit 
a közoktatási intézmény viseli. Ha azonban az intézmény által szervezett 
rendezvény, kitűzött cél megvalósítása nem tartozik bele a nevelési vagy 
pedagógiai programba, akkor át lehet hárítani a szülőre a költségek vise-
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lését, ha arról előzőleg a szülők írásbeli nyilatkozatát az intézmény besze-
rezte. E nyilatkozatok meglétét a jelenléti ív és az osztályfőnök beszámolója 
sem helyettesítheti. Az e szabállyal ellentétes gyakorlat a művelődéshez, 
oktatáshoz, emberi méltósághoz (önrendelkezéshez) való alapvető jogokkal 
összefüggő visszásságot okozott. A visszásság megszüntetése érdekében a 
biztos az iskola igazgatóját felkérte a pedagógiai program és a rendelkezé-
sére álló források áttekintésére, valamint javasolta, hogy korábbi gyakor-
latát változtassa meg, és a jövőben a szülőkre háruló fi zetési kötelezettség 
esetén azok írásbeli nyilatkozatát előre szerezze be.

A felsőoktatást érintő ombudsmani vizsgálatok
Egy panaszos beadvánnyal145 fordult a hivatalhoz, amelyben sérelmezte az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának eljárását hallgatói jogviszonyá-
nak megszüntetésével kapcsolatosan. A panaszos költségtérítéses képzésre 
nyert felvételt, de a költségtérítés befi zetése alól az első évben mentessé-
get kapott, tekintettel arra, hogy kismamaként vett részt a felsőoktatásban. 
Hallgatói jogviszonyát a második év I. félévében szüneteltette, majd a II. 
félévben tanulmányait továbbra is térítésmentesen kívánta folytatni, azon-
ban a mentesség feltételét képező kérelmét határidő után próbálta benyúj-
tani, de a hallgatói regisztrációs rendszerben nem volt módja regisztrálni. 
A dékán ezt követően határozatában törölte a hallgatói névsorból a költség-
térítés megfi zetésének hiányában.

A vizsgálat kiindulópontja, hogy a felsőoktatási törvény146 értelmében a 
hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi 
eredményére tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban 
részesülhessen, e körben különösen fi zetési kötelezettségeinek teljesítésé-
hez – meghatározott feltételek szerint – mentességet, részletfi zetési kedvez-
ményt, halasztást kapjon.147 Költségtérítés megfi zetésére nem kötelezhető 
az a hallgató, aki 2006. december 31-e előtt létesített hallgatói jogviszonyt, 
valamint a költségtérítéses képzésben vett részt és a félév első napján ter-
hességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermek-
nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült. A feltéte-
leknek a félév első napján kell fennállnia.

A felsőoktatási törvény értelmében a hallgató hallgatói jogviszonyát fi -

145 OBH 6211/2008.
146 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény.
147 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térí-

tésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet kimondja, hogy a hallgató kérelme alapján 
kaphat fi zetési kötelezettsége alól mentességet, valamint rögzíti, hogy a fi zetési kötelezett-
ségről szóló döntésről határozatot kell hozni.
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zetési hátralék miatt a rektor – a hallgató eredménytelen felszólítása és a 
hallgató szociális helyzetének vizsgálata után – megszünteti. Az egyetemi 
szabályzat kimondja, hogy a költségtérítés be nem fi zetése esetén a kar 
vezetője a hallgatót elmaradásának egy hónapon belüli rendezésére fel-
szólítja. A felszólítás eredménytelensége esetére ismételt felszólítást ír elő 
azzal a megkötéssel, hogy 14 napos teljesítési határidőt kell szabni a fi zetés 
megtörténtére, majd az ismételt sikertelenség esetén lehet a hallgatói jog-
viszonyt megszüntetni. Ebben az esetben sem hagyható fi gyelmen kívül 
a felsőoktatási törvény fenti rendelkezése, vagyis a megszüntetésre csak a 
hallgató szociális helyzetének vizsgálata után kerülhet sor. A felsőoktatási 
törvény végrehajtási rendelete148 előírja ugyanakkor, hogy a felsőoktatási 
intézmény köteles írásban közölni a hallgatóval döntését, amennyiben az 
a hallgató jogviszonyának fennállását érinti, ilyen eset például a hallgatói 
jogviszony megszüntetése.

Az ombudsman megállapította, hogy az egyetem a hallgató jogviszonyát ön-
kényesen és jogellenesen szüntette meg, mert nem tett eleget sem a felsőoktatási 
törvény, sem az egyetemi szabályzat előírásainak, amikor a döntését a fi ze-
tési hátralék megfi zetésére való felszólítások hiányában, illetve a hallgató 
szociális helyzetének vizsgálata hiányában hozta meg. A vizsgálat feltárta 
továbbá, hogy a kar a költségtérítés befi zetésének elmaradása miatt csak 
jelentős késedelemmel kezdte el saját vizsgálatát. A késedelmes vizsgálat és 
a döntés, illetve az ehhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségnek a következő 
tanév első félévére való áthúzódása a hallgató számára további hátrányt 
okozott.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy az egyetem rektora tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a hallgatói jogviszonyt jogellenesen meg-
szüntető határozat visszavonása érdekében, és ezt követően a jog által sza-
bályozott keretek között folytassa le a fennálló fi zetési hátralék ügyében az 
eljárását. Kezdeményezte továbbá azt is, hogy amennyiben a fi zetési hát-
ralékot rendezték, az egyetem a hallgató számára biztosítsa költségmen-
tesen tanulmányainak folytatását az egyetem jogellenes eljárása és annak 
orvoslása között eltelt időtartammal azonos időszakra, abban az esetben is, 
amennyiben a hallgató az eltelt időre tekintettel a költségtérítés megfi zeté-
se alóli mentességre vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

Egy panaszos149 Csabdi Község önkormányzatának a Bursa Hungarica 
ösztöndíj kiírásával és elbírálásával kapcsolatos eljárását sérelmezte. A pa-

148 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) kormányrendelet.

149 OBH 2000/2009.
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naszos fi a a települési önkormányzatnál Bursa Hungarica ösztöndíjra pályá-
zatot nyújtott be, a képviselő-testület a támogatást megítélte, majd később 
arról értesültek, hogy a benyújtott pályázatuk érvénytelen. A polgármester 
tájékoztatása szerint az önkormányzat évek óta részt vesz a felsőoktatási pá-
lyázati rendszerben, de ebben az évben az önkormányzat pályázati anya-
gát későn adták le, amelyet annak kiírója nem fogadott el, ezért a pályá-
zók elestek a támogatástól. A polgármester véleménye szerint a mulasztás 
a jegyzőnek tudható be. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelő Igazgatóságának (OKMT) álláspontja szerint az önkormányzat a 
támogatást megítélő határozatát annak ellenére hozta meg, hogy a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009-es fordu-
lójában nem csatlakozott a pályázati rendszerhez. Az OKMT közölte, hogy 
az önkormányzattól az OKMT-hez semmilyen dokumentum nem érkezett.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer cél-
ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fi atalok felsőoktatásban való részvételének támogatása, és az, hogy a szoci-
ális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol 
a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A Bursa 
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetére 
három forrás szolgál. A települési önkormányzat által évente kiírt Bursa 
Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra, a támogatás havi összegé-
nek pályázónkénti megállapításával. A megyei önkormányzat kiegészítheti 
a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára 
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj össze-
gét. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fi ata-
lok támogatásához oly módon járul hozzá, hogy a települési (és a megyei) 
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati 
támogatással megegyező mértékben kiegészíti. Ez a támogatás a támoga-
tott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely 
intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támo-
gatásban részesül.

A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter által 
évente a tárca hivatalos lapjában közzé tett általános szerződési feltételek 
(ÁSZF) tartalmazzák. Az ÁSZF értelmében a települési önkormányzat ak-
kor csatlakozhat az ösztöndíj rendszerhez, ha az ÁSZF elfogadását igazoló 
csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányát ajánlott küldeményként 
határidőben eljuttatja az OKMT részére. Az ombudsman megállapította, 
hogy az önkormányzat az ösztöndíj pályázati rendszerhez nem csatlako-
zott, hiszen a csatlakozási nyilatkozatot nem küldték meg az OKMT ré-
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szére, továbbá ennek hiányában a pályázat kiírása is jogellenesen történt. 
A csatlakozás elmulasztásának hiányában kiírt ösztöndíj pályázattal nem-
csak a jogbiztonság követelményével és tisztességes eljárással, hanem a 
művelődéshez való alapvető joggal összefüggő visszásságot is okozott. Az 
ombudsman megállapította továbbá, hogy az ösztöndíj pályázati rendsze-
réhez való csatlakozási határidő mulasztása jogvesztő, tehát annak orvoslá-
sa érdekében intézkedést nem fogalmazhat meg. A biztos kezdeményezte, 
hogy a képviselő-testület a mulasztás körülményeit, indokait tárja fel és a 
szükséges intézkedéseket a felelőssel szemben tegye meg.

Egy másik beadványban150 egy hallgató a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar szociális juttatások elbírálásával kap-
csolatos eljárását sérelmezte, mert állítása szerint sem pályázatára, sem 
jogorvoslati kérelmére nem kapott választ, így egyik esetben sem tudhatta 
meg, miért nem részesülhetett támogatásban. Kifogásolta, hogy mint fél-
árva nem részesülhet a felsőoktatási intézmény szociális támogatásában, 
pedig véleménye szerint a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő össze-
gű támogatás illetné meg.

A hallgatói juttatások meghatározásában jelentős szerepe van az intéz-
ményi szintű szabályozásnak, mivel a felsőoktatási törvény rendelkezése 
szerint a Kormány határozza meg a rászorultsági alapon adható juttatáso-
kat, ugyanakkor felsőoktatási intézménynek kell a szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározni a kormányrendeletben előírt keretek között 
az egyes juttatásokhoz való hozzájutás feltételei. A vonatkozó kormány-
rendelet151 hét pontban határozza meg azokat a feltételeket, amelyeket a 
hallgató szociális helyzetének megítélésekor fi gyelembe kell venni. Rögzíti 
továbbá a jövedelemszámítás módját, amely szerint a havonta rendszeresen 
mérhető jövedelemnél az utolsó 3 hónap átlagát, míg egyéb esetben az 
utolsó egy év tizenkettedét kell fi gyelembe venni.

Áttekintve a főiskola rendszeres szociális támogatás igényléséhez kitöl-
tendő pályázati adatlapját, látható, hogy az előzőektől részben eltérő szem-
pontrendszer alapján teszi lehetővé a támogatás igénylését. Az ösztöndíj 
iránti igénylőlap rovatai ismeretében megállapítható, hogy a kormányren-

150 OBH 3460/2009
151 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térí-

tésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján fi gyelembe kell venni a családban 
élők számát és jövedelmi helyzetét, a lakóhely és az utazás távolságát, költségét, időtarta-
mát, a hallgató tartózkodási helyének fenntartási költségeit, a fogyatékossággal élő hallga-
tók esetén külön szempontok szerint meghatározott tényezőket, az egészségi állapot miatt 
felmerült költségeket, a hallgatóval egy háztartásban élő eltartott gyermekek számát, illet-
ve az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
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deletben meghatározott valamennyi feltétellel kapcsolatos szempontot nem 
lehet fi gyelembe venni az elbírálás során. Nem irányul kérdés az iskola és 
a lakóhely közötti utazás időtartamára, az utazás költségére, az igénylőlap 
nem teszi lehetővé annak értékelését sem, ha a hallgató tanulmányai során 
nem a Tbj.152 szerinti közös háztartásban él. Az igénylőlap nem tartalmaz 
kérdést a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozóan sem.

Az ombudsman megállapította továbbá, hogy a hallgató halmozottan 
hátrányos helyzetének értékelésekor az alapfokú végzettségű szülőtől nem 
kérhető az okirat másolata, hanem csak a Gyvtv. által szabályozott eljárás-
ban tett önkéntes nyilatkozat alapján bírálható el a kérelem. A biztos rá-
mutatott arra is, hogy a hallgató szociális helyzetének megítélése során a 
jövedelmi viszonyok vizsgálatakor az egy háztartásban élők összes jövede-
lemének összege szerint szükséges a hallgató jövedelmének vizsgálata. Az 
értékelés során nem tehető negatív megkülönböztetés az alapján, hogy a 
fi gyelembe vehető jövedelem milyen jogviszonyból és az milyen foglalko-
zás végzéséből származik. Nem hagyható továbbá fi gyelmen kívül, hogy 
amennyiben a hallgató kérelmét – részben vagy egészében – elutasítja, 
és ezért a jogorvoslat lehetősége fennáll, a felsőoktatási intézmény kö-
teles írásban közölni a hallgatóval döntését. A vizsgált ügyben a főiskola 
dékánja egyértelműen kifejtette, hogy a hallgatóval a pályázatot elbíráló 
bizottság a pályázatának elutasítását nem közölte írásban, mivel csak a 
nyertes pályázók listáját tette közzé a bizottság az intézmény honlapján 
és a hallgatói on-line-on a felsőoktatásban használt információs (Neptun) 
kóddal.

A biztos megállapította, hogy az állami költségvetés terhére biztosított 
hallgatói juttatások elbírálásakor a főiskola nem nyilvános elbírálási szabá-
lyok alapján hozott elutasító döntését nem közölte a hallgatóval. A főiskola 
térítésekről és juttatásokról szóló szabályzata a részletes feltételek megálla-
pítását a Diákjóléti Bizottság és a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsá-
ga hatáskörébe utalta, ezzel túlterjeszkedett a jogszabályi felhatalmazáson, 
lehetővé téve a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak csupán részlegesen 
megfelelő pontozási szempontrendszer alapján történő döntéshozatali eljá-
rást. A főiskola szabályzatának a szociális ösztöndíj elbírálása részletes fel-
tételeinek meghatározásával kapcsolatos rendelkezése, valamint a főiskola 
bizottságának a szociális ösztöndíjak elbírálásával kapcsolatos nem nyil-
vános eljárása és a döntés közlésének elmulasztása pedig a jogállamiság 
elvéből eredő jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljárással, a hát-

152 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.
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rányos megkülönböztetés tilalmával, illetve a művelődéshez (oktatáshoz) 
való alapvető joggal összefüggő visszásságot okozott.

Az ombudsman felkérte a rektort, hogy a szociális juttatásokhoz való 
hozzájutás feltételeinek meghatározásával összefüggésben kezdeményezze 
az intézményi szabályzatnak a felsőoktatási törvénnyel összhangban törté-
nő módosítását, illetve a kormányrendeletben meghatározott valamennyi 
feltétel teljesülése érdekében vizsgálja felül a vizsgált pontozási rendszert, 
és szüntesse meg a jogszabályokkal ellentétes gyakorlatot. Kezdeményezte 
továbbá, hogy a főiskola a hallgatók kérelmeit elutasító döntéseit a jövőben 
érdemi indokolással és írásban közölje a kérelmezővel.

Egy 41 éves, nappali tagozatos egyetemi hallgató azért fordult panasz-
szal153 a biztoshoz, mert bár korábban első díjat nyert az egyetem helyi Tu-
dományos Diákköri háziversenyén, a következő évi Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára (OTDK) nem indulhatott, mivel a nevezéshez már 
életkori feltételt írtak elő. A pályázati kiírás szerint ugyanis az OTDK-án 
csak a 35. életévüket be nem töltött pályázók vehetnek részt.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnökének állás-
pontja szerint a korhatárra vonatkozó kitétel indoka, hogy a korábbi OTDK-
án méltánytalanul háttérbe kerültek a kevesebb tapasztalattal és rutinnal 
rendelkező fi atalok. A náluk sok évvel idősebbek ugyanis akkor is komoly 
szakmai gyakorlattal rendelkezhetnek, ha esetleg korábban nem folytattak 
tanulmányokat felsőoktatási intézményben. A szabályozás ezért az esély-
egyenlőség javítása miatt állapította meg a részvétel korhatárát a 35. élet-
évben. Ennek ellenére lehetőséget biztosítottak azoknak a hallgatóknak, 
akik korábban felsőfokú tanulmányokat nem folytattak, és 35. életévüket 
már betöltötték, hogy külön kérelmet nyújtsanak be az életkori feltételtől 
való eltekintés érdekében. 

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatói, amennyiben diplomával még nem rendelkeznek, a TDK-n 
és az OTDK-án való részvétel tekintetében homogén csoportot alkotnak. A 
felsőoktatási törvény is megkülönböztetés nélkül, minden hallgató számára 
nevesíti, hogy a hallgató joga, hogy tagja legyen tudományos diákkörnek, 
részt vegyen annak munkájában, részt vehessen a felsőoktatási intézmény 
kutató, fejlesztő tevékenységében. A biztos álláspontja szerint az életkoron 
alapuló megkülönböztetés önkényesnek minősül, mivel nincsen igazolha-
tóan ésszerű indoka annak, hogy a 35. év feletti hallgatók számára miért 
szükséges külön kérelem benyújtása és egyedi – diszkrecionális jellegű, leg-
alábbis ismeretlen szempontrendszer alapján zajló – elbírálás. Alkotmányos 

153 AJB 6800/2009.
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szempontból nem igazolható, hogy pusztán egy adott életkor, a 35. életév 
elérése egy tudományos munka megalkotásában és egy tudományos fórum 
előtti megvédésében miért jelentene olyan, automatikus helyzeti előnyt az 
idősebb hallgatók számára, amely magával vonja a külön elbírálást.

További problémát jelentett, hogy a szabályozás alapján nem volt egyér-
telmű és átlátható, hogy milyen feltételek alapján fogadják be a 35 éven fe-
lüliek nevezését. Egyes szekciók a 35. életévnél alacsonyabb életkori korha-
tárt is megjelölhetnek, máshol az életkori korhatár ellenére külön kérvény 
benyújtására volt lehetőség, amelyre tekintettel a pályázati felhívás szerint 
a korábbi gyakorlat alapján az OTDT elnöke – a szakmai bizottságok elnö-
kei véleményének kikérésével – döntött. Az ombudsman álláspontja szerint 
az előre ismert feltételek hiányában hozott egyedi döntések alkalmasak le-
hetnek arra, hogy visszásságot okozzanak. A biztos megállapította, hogy 
az OTDK pályázati felhívásában közzétett életkori feltétel meghatározása 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, valamint hogy a külön 
kérelmek elbírálásának nem ismert és meghatározatlan szempont- és eljá-
rási rendszere a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz 
való joggal összefüggésben visszásságot okoz. Az OTDT elnöke elfogadta 
az ombudsman kezdeményezését, és megtette a szükséges intézkedéseket a 
korhatár eltörlése érdekében.

2.2.3.4.
A tulajdonhoz való joggal összefüggő ügyek

A tulajdonhoz való jog korlátozásával, valamint teljes elvonásával kapcso-
latban elsőként a bírósági végrehajtási eljárás területe említhető, amelyet 2002 
óta vizsgálhat az ombudsman. A korábbi években számos eset adódott, ame-
lyekre volt hatásköre a biztosnak, így részletes vizsgálatot folytathatott, 
azonban 2009-ben jellemző volt, hogy önmagában a tartozás és a bírósági 
végrehajtás alapjául szolgáló jogügyletet (például banki kölcsönszerződést), 
az abból fakadó kötelezettségeket sérelmezték a panaszosok, így ezeknek 
az ügyeknek az ombudsmani vizsgálatára – hatáskörhiány miatt – nem volt 
mód. A beadványokból nyert adatok alapján megállapítható, hogy a gaz-
dasági válság, illetve az e miatt „bedőlő” hitelek tükröződtek ezekben a 
panaszokban is.

Ugyancsak a gazdasági válság sajátos következményeként megnőtt az ingat-
lanalapok elleni panaszok száma. Az ingatlanalapokban elhelyezett befek-
tetések ugyanis nagymértékben vesztettek értékükből, olyannyira, hogy 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) is beavatkozott a tö-
meges csődhelyzet elkerülése érdekében. Határozata alapján az alapok a 
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vételkor rögzített szerződési feltételeket egyoldalúan megváltoztatták és a 
visszaváltási megbízás kifi zetését csak 90 forgalmazási nap elteltével telje-
sítették teljesen bizonytalan árfolyamon. Erre az esetkörre az ombudsman 
hatásköre nem terjedt ki, így részletes vizsgálatot nem végezhetett.

A gazdasági válságtól független, de a bírósági végrehajtással összefüggő prob-
léma a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárások kérdése. Az adott ingatlan tulaj-
donosa gyakran kényszerül hosszadalmas eljárásra az önkormányzat előtt, 
hogy elérje a tulajdonában álló ingatlan címére jogtalanul bejelentkezett 
személy kényszerkijelentését. Sokszor ugyanis megfelelő igazolások nélkül 
jegyzi be az önkormányzat valakinek a lakcímét az adott ingatlanra. A tulaj-
donos felé ilyenkor arra hivatkoznak, hogy a lakcím bejegyzése önmagában 
nem keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. Ez önmagában igaz, azonban 
az, ha egy idegen van bejelentve valakinek a tulajdonában álló ingatlanába, 
számos problémát vet fel, hiszen a hatóságok, s a bírósági végrehajtók is a 
hivatalos lakcímnyilvántartást tekintik alapvetőnek, és azt használják eljárá-
suk során. Sajnos olyan ügy, amelyet a hatásköri szabályok alapján részlete-
sen vizsgálhatott volna a biztos, ebben a tárgykörben nem volt.

Az alábbiakban olyan tulajdonhoz való joggal is összefüggő ügyek is-
mertetésére kerül sor, amelyekben vizsgálatot követően jelentést adott ki 
az ombudsman.

A részarány-tulajdon kiadásával kapcsolatosan ebben a beszámolási idő-
szakban is folytatott vizsgálatot az országgyűlési biztos.154 Az ügyben a pana-
szos édesanyja és telekszomszédja kiadatlan részaránytulajdona tárgyában 
kért segítséget, valamint az elhúzódó eljárást sérelmezte. Az ombudsman 
megkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazga-
tóját, valamint rövid úton a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság (FM Hivatal) főigazgatóját. 

Ezzel hosszabb levelezés vette kezdetét az érintett szervekkel, amelynek 
eredményeképpen a panasz lényegében orvoslást nyert, az ügyben a megfe-
lelő határozat meghozatalára sor került, azonban csak az eljárási határidő 
lényeges túllépésével. A Szekszárdi Körzeti Földhivatal sorozatosan jogsza-
bálysértő eljárása következtében az érintett földterületek jogerős határo-
zattal más tulajdonába kerültek. A panaszosok ügyében keletkezett, az FM 
Hivatal által kiadott határozatokat a Körzeti Hivatal elveszítette, valamint a 
tulajdonjog bejegyzési kérelem nem került széljegyzésre a tulajdoni lapon, 
miáltal a kérdéses földterületet ismételten felvette a még kisorsolásra váró 
termőföld területek közé, így téves aranykorona mérleget közölt az FM Hi-
vatal felé. Tekintettel a hatásköri szabályokra, a földhivatali eljárást – annak 

154 OBH 3076/2008.
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egy éven túli jogerős lezárulása miatt – nem vizsgálhatta az ombudsman. Ezért a 
vizsgálat fókuszába a többszörös ingatlan-nyilvántartási hibából eredő joghátrány 
orvosolására indult földkiadási eljárás késedelmessége került.

Az MNV Zrt. mint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet utódszerveze-
tének eljárása több ponton is a tisztességes eljáráshoz való jog tekinteté-
ben alkotmányosan visszás helyzetet eredményezett. Egyrészt azért, mert 
az MNV Zrt. a szakigazgatási hivatal (FM Hivatal) első megkeresésére a 
földkijelölési eljárást nem indította el, másrészt, mert súlyos hiányosságot 
jelent, ha az említett jogutódlás következtében már folyamatban lévő eljá-
rások iratanyagai eltűnnek, és azok pótlását az érintett szerv nem kísérli 
meg. Mindez jelen ügyben az eljárás parttalan elhúzódását okozta annak ellenére, 
hogy az MNV Zrt-nek 30 nap alatt kellett volna eljárnia, azonban csak a kérelem 
beérkezésétől számított 8 hónap elteltével intézkedett a Területi Iroda megkeresésé-
ről, valamint az iroda válaszának beérkezésétől számított 5 hónap elteltével hozta 
meg határozatát.

Az Alkotmánybíróság termőföldről szóló törvény alkotmányosságával 
foglalkozó határozatában155 abból indult ki, hogy a földtulajdon sajátos tu-
lajdon – véges jószág, korlátozott mértékben áll rendelkezésre, nem sza-
porítható, mással nem helyettesíthető – így a más tulajdoni tárgytól eltérő 
kezelése indokolt. Továbbá azt is fi gyelembe vette, hogy a földtulajdon sajá-
tos természeti és vagyoni jellemzői: nevezetesen a föld véges jószág volta, nélkü-
lözhetetlensége, megújuló képessége, különleges kockázatérzékenysége és alacsony 
nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg. Ezek 
a körülmények indokolhatják a tulajdonosi jogokkal szemben a közérdek 
érvényesítését. Az Alkotmánybíróság már korábban is kimondta, hogy sa-
játosságai folytán a földtulajdonnak más tulajdoni tárgyaktól eltérő jogi 
kezelése adott vonatkozásban indokolt.

A földtulajdonnak fent részletezett sajátosságaira tekintettel az eljárási 
garanciáknak (határidők betartásának) a földhivatal eljárása során, vala-
mint a földkiadási eljárásban fokozottan érvényesülniük kell. A föld mással 
nem helyettesíthető jellegére vonatkozó követelményt viszont azon jogsza-
bályi rendelkezés nem sérti, miszerint ha a földalapkezelő szerv által fel-
ajánlott termőföld AK értéke nem fedezi a kérelmező nyilvántartott rész-
arány-tulajdonát, az AK értékkülönbözetre a tulajdonost kártalanítás illeti 
meg. A részarány-tulajdonos tulajdonhoz fűződő alanyi jogának tisztelet-
ben tartása mellett, az eljárás elhúzódásának megakadályozása érdekében 
a törvény szerint a tulajdonost – a termőföldet, illetve a pénzbeli kártalaní-
tást illetően – a választás joga egyszer illeti meg. Ezzel a lehetőséggel az el-

155 Vö. 35/1994. (VI.24.) AB határozat.
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húzódó eljárás során a panaszosok éltek. A módosítás lehetőségét biztosító 
törvényi rendelkezés kifejezett célja a részarány-tulajdonosok minél előbbi 
földtulajdonhoz juttatása volt, mely a vizsgált eljárásban nem érvényesült.

A vizsgálat szempontjából nem volt elhanyagolható tény, hogy a földki-
adási eljárás kérelmezői életvitelszerűen mezőgazdasági termelő tevékeny-
séggel foglalkoztak. A tulajdon alkotmányjogi értelemben felfogott álta-
lános és funkcionális fogalmi meghatározása nem szükségképpen követi 
a polgári jogi fogalmakat. Az alkotmányos tulajdonvédelemnek a polgári 
jogi tulajdonvédelmen túli értelmezése, a tulajdon funkcionális értelem-
ben való felfogása alapján a javaslattételi eljárás – a törvényes határidőt 
többszörösen meghaladó – késedelmessége miatt a tulajdonhoz való jog 
sérelme teljes mértékben megállapítható.

A vizsgálat során az MNV Zrt. a kifogásolt helyzetet – ombudsmani köz-
rehatásra – orvosolta. Tekintettel azonban arra, hogy a földalapkezelő szerv 
eljárásának késedelmessége – különös fi gyelemmel arra, hogy a panaszo-
sok mezőgazdasági termelő tevékenységgel foglalkoztak – megakadályozta 
a termőföld használatát, hasznai szedését, ezzel a tulajdonhoz való jog te-
kintetében súlyos visszásságot okozott.

Az ombudsman mindezek miatt és a feltárt visszásságok jövőbeni elke-
rülése érdekében felhívta az MNV Zrt. vezérigazgatójának a fi gyelmét, 
hogy a jövőben kiemelt fi gyelmet fordítson a földkiadási eljárásban előírt 
javaslattételi kötelezettségére – különös tekintettel az ügyintézési határidő-
re – vonatkozó szabályok betartására. Továbbá felhívta a pénzügyminiszter 
fi gyelmét arra, hogy a földkiadási eljárások során az ajánlattételi kötele-
zettségre, mint az MNV Zrt. vezető tisztségviselője hatáskörébe tartozó 
döntésre és a törvényi határidők betartására fokozott fi gyelmet fordítson.

Tekintettel arra, hogy az alapügyben a földhivatal részéről súlyos eljárási jog-
sérelem fordult elő, azonban hatáskör hiányában külön erre nem terjedt ki a 
vizsgálat, az ombudsman az észlelt jogsérelmekkel kapcsolatban felhívta a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter mint a földhivatalok felettes szervének fi -
gyelmét, hogy az alkotmányos jogsérelmek jövőbeni elkerülése érdekében vizsgálja meg 
a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel összefüggő releváns gyakorlatát.

Előfordult ismét olyan eset is, amikor a tulajdonjog közigazgatási eljárás 
keretében történő korlátozása, illetve részbeni elvonása került az ország-
gyűlési biztos vizsgálatának középpontjába.156 A panaszosok beadványuk-
ban most is azt sérelmezték, hogy a tulajdonukban álló ingatlanuk egy 
részét az önkormányzat – úgy is, mint a területet érintő építési ügyekben 
eljáró elsőfokú hatóság – közútként kezeli, annak ellenére, hogy a kérdé-

156 AJB 6653/2009.
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ses földrészletre vonatkozóan útlejegyzési vagy kisajátítási eljárás lefolyta-
tására nem került sor. Az ombudsman megkereste Szigetszentmiklós pol-
gármesterét, hogy tájékoztatást kérjen arról, milyen intézkedésekre került 
sor annak érdekében, hogy a tulajdonjogi viszonyokat, illetve az esetleges 
kártalanítás kérdését rendező megállapodás az érintett ingatlantulajdono-
sokkal megkötésre kerüljön.

Mint kiderült, az ügyben szereplő ingatlant a szokásjog alapján a kör-
nyező ingatlanok tulajdonosai útként használták. Szigetszentmiklós jegy-
zője használatbavételi engedélyt is kiadott egy olyan családi ház megvalósí-
tására, amelynek megközelítése kizárólag a panaszosok tulajdonában álló, 
útként használt ingatlanról volt lehetséges. A határozatokat a panaszosok 
megfellebbezték, fellebbezésüket a másodfokon eljáró Közép-magyaror-
szági Regionális Közigazgatási Hivatal elutasította, azzal a rendelkezéssel 
azonban, hogy a tárgyi lakóház megközelítését közútról kell biztosítani. A 
közigazgatási hivatal egyéb tekintetben az útként használt ingatlan jogi 
helyzetét, az esetleges útlejegyzés szükségességét a panaszosok, illetve az 
önkormányzat erre irányuló kérelme hiányában nem vizsgálta. Panaszosok 
a tárgyi ingatlanukon árkokat ástak megakadályozni kívánva ingatlanuk 
útként való használatát, az ellenérdekelt tulajdonosok birtokvédelmi kérel-
mére azonban a szigetszentmiklósi önkormányzat határozatával kötelezte 
őket az eredeti állapot helyreállítására.

Az ombudsmani megkeresésre a polgármester arról adott tájékoztatást, 
hogy a vitatott építési, illetve használatbavételi engedélyeket a tényleges 
állapotok fi gyelembevételével adta ki az építésügyi hatóság, a tulajdoni vi-
szonyok rendezése érdekében pedig az önkormányzat tárgyalásokat foly-
tat a panaszosokkal az érintett ingatlan megvásárlására és a szabályozási 
tervnek megfelelő út kialakítására, azonban megegyezésre, a panaszosok 
kártalanítására, útlejegyzésre, kisajátításra nem került sor.

Az ombudsmani álláspont szerint az önkormányzat eljárásával az érin-
tettek vonatkozásában nem biztosította a tulajdonhoz való jog maradékta-
lan érvényesülését, hiszen nem élt az útlejegyzés157, a kisajátítás158 törvény-
ben biztosított eszközeivel, a tulajdonosokkal való megegyezésre pedig a 
tőle elvárható módon nem törekedett. Az önkormányzat közhatalmi jogo-
sítványaival visszaélve a magántulajdonban lévő, útként használt ingatlan 
jogi státusának rendezetlenségét indokolatlanul hosszú ideig tartotta fent, 
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében pedig nem a közhatalom gyakor-
lójával szemben elvárható gondossággal járt el, ezáltal a tulajdonhoz való 

157 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. §.
158 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény.
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joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okozott.
Mindezek miatt az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy a képvise-

lő-testület tárgyalja meg a panaszban szereplő ingatlanhoz kapcsolódó in-
tézkedések jogszerűségét, egyúttal intézkedjen a tulajdonosokkal való meg-
egyezés mielőbbi létrejötte érdekében és amennyiben szükséges biztosítsa 
az ehhez szükséges kártalanítást. Felhívta a képviselő-testület és a jegyző 
fi gyelmét, hogy a továbbiakban csak a törvényes és alkotmányos lehetőségek-
kel éljenek az építésügyi és településrendezési intézkedések meghozatala 
során. Egyúttal felkérte a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal vezetőjét, hogy az ügy kivizsgálása és megoldása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. A kezdeményezésre adott válasz szerint az önkor-
mányzat kísérletet tesz az ingatlantulajdonosokkal való megállapodásra, 
amennyiben ez nem jár sikerrel, kisajátítási eljárás indítanak a vonatkozó 
törvényi szabályoknak megfelelően.

2.2.4.
A jogállamiság elve

2.2.4.1
A jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság független 
demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság már működése első éveiben 
elvi éllel állapította meg, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiz-
tonság. Az Alkotmánybíróság szerint a jogbiztonság az állam kötelességévé 
teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes 
jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak 
és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.159 A jogbiztonság 
követelménye azonban nem korlátozódik kizárólag a jogalkotás szférájára, 
nem csupán a normák egyértelműségét követeli meg, hanem azt is, hogy az 
egyes jogintézmények működése, vagyis a jogalkalmazói magatartás előre 
kiszámítható legyen.160 Egy demokratikus jogállamban, ahhoz, hogy a ter-
mészetes és jogi személyek életviszonyaikat, működésüket, magatartásukat 
a jog által előírtakhoz tudják igazítani, az elvárt kötelezettségeiknek eleget 
tudjanak tenni, szükség van a joganyag és a jogi eljárások stabilitására, a 
változásokra való felkészüléshez megfelelő idő biztosítására, az egyértel-

159 Vö. 9/1992. (I. 30.) AB határozat.
160 Vö. 72/1995. (XII. 15.) AB határozat.
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műségre, a követhetőségre és érthetőségre. Jogbizonytalanságot teremt, ha 
egy közigazgatási szerv az állampolgárokat túlbuzgóságból vagy a jogsza-
bály hibás értelmezésből eredő indokolatlan zaklatásnak teszi ki.161

Az irányadó alkotmánybírósági tézis szerint a jogállamiság elvéből folyó 
követelmény a közhatalom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a köz-
hatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított működési rendben, a 
polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott kor-
látok között fejtik ki tevékenységüket.162 A közigazgatás törvényessége ak-
kor valósul meg, ha jogilag szabályozott eljárási keretek között működik, a 
jogkorlátozásra adott felhatalmazást pedig törvényi szinten pontosan kell 
meghatározni.163

A töretlen alkotmánybírósági gyakorlat számos alkalommal hivatkozza, 
hogy az alanyi jogok és kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárási 
garanciák a jogbiztonság alkotmányos elvéből következnek: megfelelő el-
járási garanciák nélkül működő eljárásban a jogbiztonság szenved sérel-
met.164 A tisztességes eljáráshoz való jog az Alkotmányban explicit módon 
nem nevesített, de az alkotmánybírósági gyakorlatban az Alkotmány 57. § 
(1) bekezdésébe foglalt független és pártatlan bírósághoz való jog, illetve 
az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő eljárási garanciák védelmének 
egymásra vonatkoztatásából tartalmilag levezetett alkotmányos alapjog. Az 
Alkotmánybíróság szerint a tisztességes eljárás olyan minőség, amelyet az 
eljárás egészének és körülményeinek fi gyelembevételével lehet megítélni. 
A tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem léte-
zik mérlegelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga 
is mérlegelés eredménye.165 Olyan jogalkalmazói eljárást foglal magában, 
amely a materiális jogállam értékrendjének megfelelően, a demokratikus 
alkotmányfejlődés során kikristályosodott alapelvek és szabályok alapján 
zajlik. 

Az irányadó alkotmánybírósági értelmezés alapján a jogbiztonság köve-
telménye és a tisztességes eljáráshoz való jog – a közhatalmi tevékenység 
korlátaiként – önálló alkotmányjogi normaként érvényesülnek, nem csupán 
más előírásokat kiegészítő, járulékos szabályok. Hatékony gátját képezik 
a garanciális szabályok szándékolt félretételének, félreértelmezésének, az 
egységes jogalkalmazás hiányából, a kiszámíthatatlanságból következő 

161 Vö. 49/1995. (VI. 30.) AB határozat.
162 Vö. 56/1991. (XI. 8.) AB határozat.
163 Vö. Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. I. Budapest: Századvég Kiadó, 

2009, 164. o.
164 Vö. 75/1995. (XI. 21.) AB határozat.
165 Vö. 6/1998. (III. 11.) AB határozat és 14/2004. (V. 7.) AB határozat.
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tényleges vagy potenciális érdek- és jogsérelmek bekövetkezésének. Sokré-
tű követelményrendszert foglalnak magukba, amelynek kereteit és alapjait 
a már részben idézett alkotmánybírósági esetjog alakította ki, de amelyet – 
a jogalkalmazás ellenőrzése során – a bírósági és az ombudsmani gyakorlat 
tölt ki további tartalommal, fejleszti tovább. Az ombudsmani jogvédelem 
e jogállamiságból eredő követelmények és jogok érvényesítése során egy-
aránt támaszkodik az alkotmánybírósági tézisekre, valamint az egyes eljárási 
kódexekben166 meghatározott alapelvekre, utóbbiak mintegy elvi átmene-
tet képeznek, szerves kapcsolatot jelentenek az alapjogi tartalom és a téte-
les jogi rendelkezések, előírások között.

Nem hagyható fi gyelmen kívül, hogy a kiszámíthatóság – beleértve az egy-
séges jogalkalmazást – és az eljárási garanciák biztosítása szorosan összekapcsoló-
dik az egyes alanyi alapjogok, szabadságjogok védelmével, mintegy kölcsönösen 
feltételezik egymást. Az alapjogok valódi érvényesülését képes kiüresíteni, 
megbénítani (azaz komolyan befolyásolni) a szabályozás vagy a jogalkalma-
zás hibáiból, zavarából adódó kiszámíthatatlanság, az eljárásra vonatkozó 
garanciális szabályok félre tétele, fi gyelmen kívül hagyása. Érdemes utalni 
ezzel kapcsolatosan arra az alkotmánybírósági tézisre, amely szerint köz-
vetlen alkotmányi garanciák gazdaságossági és célszerűségi okokból, az eljárás 
egyszerűsítése vagy az időszerűség követelményének érvényesülése címén 
sem mellőzhetők.167 Különösen nagy súlya van ennek a tételnek akkor, ami-
kor az adott eljárás eleve alapjog-korlátozásra, szankció kiszabására vagy 
jogkorlátozó intézkedés meghozatalára irányul. Az ombudsmani gyakorlat 
kiemeli, hogy jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet szolgálni, így 
az egyes jogsértésekre csak jogállami módon, a jogszabályi rendelkezések, 
az eljárási garanciák maradéktalan betartása mellett, az arra feljogosított 
szerveknek kell választ adnia.

Lényeges, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog – a jogbiztonság követel-
ményéhez hasonlóan – az országgyűlési biztosi gyakorlat során kimunkált 
értelmezés szerint minden olyan eljárásra vonatkozik, amelyben valamely ter-
mészetes vagy jogi személy az állam jogalkalmazói, közhatalom-gyakorlási 
tevékenysége által érintett. Az Alkotmány szövege tételesen a tisztességes 

166 Így különösen A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény egyes alapelvei: a hatóság hatáskörét a jogszabályokban előírt 
célok megvalósítása érdekében, a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együtt-
működés követelményeinek megfelelően gyakorolja, az eljárása során minden bizonyítékot 
súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. A Ket. alapján az 
ügyfeleket emellett megilleti a tisztességes ügyintézéshez való jog.

167 Vö. 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 49/1998. (XI. 27.) AB határozat, 5/1999. (III. 31.) 
AB határozat.
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(fair) eljáráshoz való jog érvényesülését csak a bíróság eljárás tekintetében 
írja elő követelményként, az alkotmánybírósági határozatokból azonban 
megállapítható, hogy e jog korántsem korlátozódik csupán a bírósági, ezen 
belül büntetőeljárásra.168 A szakirodalmi álláspont utal arra az egyes eljárási 
garanciák „gyengébbek” ugyan, mint a bírósági eljárásban, de a legalapve-
tőbbeknek (például a határidők megtartására vonatkozó, a meghallgatáshoz 
való jog) a közigazgatási eljárásban is feltétlenül érvényesülniük kell.169 Az 
állampolgári jogok biztosának gyakorlata szerint a jogállamiság elvéből fakadó 
egyes követelményeknek – amennyiben azok az adott kontextusban értel-
mezhetők – a közszolgáltatást nyújtó intézmények tevékenysége során is érvényesül-
niük kell: a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítása az ügyfelek, szerződéses 
partnerek számára a közszolgáltatást nyújtó szervektől is elvárható.

Nem csupán a 2009-es tárgyévben, hanem az ombudsmani intézmény lét-
rejöttétől kezdve a hivatalhoz érkező panaszok, beadványok, jelzések főként 
a hatóságok, valamint a közszolgáltatást végző szervek tevékenysége (eljárá-
sa, döntése, mulasztása stb.), illetve a vonatkozó szabályozás kapcsán a jogbiz-
tonság és a tisztességes eljárás követelményének érvényesülését kifogásolta. 
A beadványok nyomán pedig az országgyűlési biztos által lefolytatott vizsgá-
latok, a kiadott jelentések túlnyomó többsége is e két követelmény (valamint 
a jogorvoslathoz való alapjog) érvényesülésével foglalkozott. Jellemző eset, 
hogy a jogalkalmazás során ugyan egyetlen alanyi alapjog (például az em-
beri méltósághoz való jog) sérelme sem állapítható meg – legfeljebb annak 
távoli, potenciális veszélyeztetettsége –, azonban az eljárás során valamely lé-
nyeges eljárási szabályt fi gyelmen kívül hagynak, az ügyféllel való bánásmód 
tekintetében vagy a tájékoztatás hiánya miatt okoznak sérelmet.

A természetes és jogi személyek tágan értelmezett „jó közigazgatáshoz” 
való jogának védelme során markánsan összekapcsolódik az ombudsmannak 
az egyének alapjogait védő és a közigazgatás (közszolgáltatás) működését 
ellenőrző, annak hibáit (maladministration) feltáró feladatköre, valamint a 
szubjektív alanyi alapjogvédő és az objektív alkotmányvédő, a demokra-
tikus jogállami követelmények betartását számon kérő szerepfelfogása. A 
közigazgatási, illetve a közszolgáltatást végző szervek tevékenységével kap-
csolatos visszásságok, jogsérelmek, hibák rendkívül változatos képet mu-
tatnak, de vannak olyan jellemző, visszatérő problémák, amelyek – a vizsgálati 
tapasztalatok alapján – évi rendszerességgel előfordulnak. 

A jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való 

168 Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése külön is garantálja a közigazgatási határozatok 
bírósági felülvizsgálatát, a tisztességes eljárás követelménye értelemszerűen kiterjed a köz-
igazgatási eljárásokra.

169 Vö. Az Alkotmány kommentárja. i. m. I. 164. o.
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joggal kapcsolatos tipikus visszásságok közé sorolható különösen az eljárá-
sok elhúzódása, az eljárási határidők fi gyelmen kívül hagyása, a közigaz-
gatási szerv vagy közszolgáltató „hallgatása”, azaz az érdemi válaszadás 
elmaradása, a tényállás nem kellő mértékű tisztázása, a dokumentálási kö-
telezettségének fi gyelmen kívül hagyása. A lefolytatott vizsgálatok alapján 
gyakran előfordul, hogy a beadott kérelem, panasz érdemi vizsgálatának 
hiánya, az indokolási kötelezettség elmulasztása, a megfelelő tájékoztatás 
elmaradása okoz visszásságot, vagy éppen az, ha a vizsgált szerv a kérel-
met nem annak tartalma szerint bírálja el. Ugyancsak jól elkülöníthető, 
az előzőeknél is komolyabb visszásságtípusként határozható meg, amikor 
a jogalkalmazás során a hatóság (közszolgáltató) hatáskörének hiányában, 
önkényes módon, jogi garanciák félre tételével jár el, túllépi hatáskörét, 
a felhatalmazása kereteit, vagy téves (önkényes) jogszabály-értelmezéssel, 
nem megfelelő jogszabály alkalmazásával okoz az ügyfelek, panaszosok 
számára jogsérelmet, időveszteséget, indokolatlan többletköltséget.

A biztos ugyan minden esetben a vizsgált szerv tevékenységéből, a jogal-
kalmazási eljárásból indul ki, előfordul azonban, hogy – teljes mértékben 
vagy legalábbis részben – a sérelem, visszásság a jogi szabályozás anomá-
liára, a túlszabályozásra, a koherenciazavarra vagy éppen a joganyag hiá-
nyosságaira vezethető vissza. A biztos felhívja a jogalkotó szervek fi gyelmét 
a – módosítások sora által érintett – jogszabályok érthetőségével, alkalmaz-
hatóságával kapcsolatos problémákra, a hiányzó jogszabályi garanciákra 
(mulasztásokra), a nem megfelelő szintű, a jogszabályi hierarchiával ellen-
tétes rendelkezésekre, az informális jogértelmezés veszélyeire.

Az országgyűlési biztosnak a törvényben lefektetett hatásköri korlátok, a 
vizsgálati jogkör jellege (nem nyomozati jogkör, okirati bizonyítás), valamint a 
humán erőforrások véges volta miatt nincs lehetősége valamennyi, tudomásá-
ra jutott közigazgatási hiba, ügyfélnek okozott sérelem kivizsgálására. A 2009-
es évben is nagy számban érkezett olyan panasz, amelyet az ombudsmannak 
hatáskör hiányában vagy más eljárási akadály okán, a visszásság csekély súlya, 
bizonyíthatatlansága, orvosolhatatlansága miatt nem volt lehetősége a vizsgá-
latra, ugyanakkor a rendelkezésére álló valamennyi – nem jogi – eszközzel, 
tájékoztatással, adott esetben a segítség nyújtására jogkörrel rendelkező szerv 
megkeresésével igyekezett segítséget nyújtani a panaszosnak. A panaszokkal 
érintett területek változatosak: adóügyek, a szociális és családtámogatások, 
a nyugdíjak kifi zetése, az egészségügyi ellátórendszer működése, a jegyzők 
tevékenysége, valamint a rendőrségi eljárások.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Alkotmányban megha-
tározott feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására 
jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében 
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általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. E feladat teljesítése 
érdekében az Obtv. széles körű ellenőrzési és információszerzési jogosítványokat 
biztosít. A törvény rendelkezik a vizsgált ügyben érintett hatóságtól, annak 
felügyeleti szervétől vagy egyéb szervtől való tájékoztatás, felvilágosítás, 
adatkérés lehetőségéről és módjáról. Amennyiben a biztos adatot, felvilá-
gosítást, magyarázatot kér, a megkeresett szerv az országgyűlési biztos által 
megállapított (de tizenöt napnál nem rövidebb) határidőn belül köteles eleget 
tenni a megkeresésnek.170

A biztos feladatának ellátásához biztosított eljárási lehetőségeket az Obtv. 
egyértelműen meghatározza. Az eljárási szabályok gyakorlati érvényesülése 
biztosítja, hogy alkotmányos feladatát el tudja látni: ha a megkeresett szerv 
a megkeresésre nem válaszol, akadályozza a biztost feladata ellátásában, és 
ennek következtében az ombudsmani intézmény kiszámítható és jogszerű 
működése is sérül. A következőkben ismertetett ügyek kapcsán a biztos 
megállapította, hogy a megkeresések teljesítésének elmaradása, késedel-
me, illetve az érdeminek nem tekinthető válaszadás sérti az országgyűlési 
biztos vizsgálati jogosultságát, továbbá korlátozza alkotmányos feladatának 
ellátásában, ezáltal a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményé-
vel összefüggő visszásságot okoz.

Az egyik vizsgált ügyben a panaszos szociális ellátás iránti kérelmet 
nyújtott be Hollóháza Polgármesteri Hivatalához, melyre többszöri érdek-
lődés után sem kapott választ, majd ezt követően beadvánnyal fordult a 
biztoshoz, melyben leírta, hogy súlyos beteg nyugdíjas, gyógyszereit azon-
ban csak minden második hónapban tudja kiváltani, ennek megkönnyítése 
érdekében kérte volna az önkormányzat segítségét. Az ügy vizsgálata so-
rán az ombudsman több ízben élt írásos megkereséssel a jegyző irányába, 
melyben a sérelmezett eljárásról, az eljárással kapcsolatos álláspontjáról, 
valamint a megtett intézkedéseiről kért tájékoztatást. A megkeresésekre a 
jegyző azonban érdemi választ egyáltalán nem, csupán elnagyolt, általános 
és megfelelő dokumentumokkal alá nem támasztott, a konkrétumot nélkü-
löző tájékoztatást adott, a bekért iratmásolatokat pedig visszatartotta, ez-
zel pedig – az országgyűlési biztos alkotmányos feladatának ellátását aka-
dályozása miatt – a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot 
okozott. A válasz elmaradása miatt a vizsgálatot a biztos a rendelkezésére 
álló információk alapján folytatta le és az eljárási határidők meg nem tar-
tása miatt elmarasztalta az önkormányzatot.171

Az ombudsmani vizsgálat akadályozására azonban nem csak az önkor-

170 Az Obtv. 18. § (10) bekezdése.
171 AJB 2634/2009.
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mányzatok részéről került sor, az igazságügyi és rendészeti miniszter sem 
mindig tett eleget a törvényben rögzített együttműködési kötelezettségé-
nek. Az egyik reprezentatív rendőrszakszervezet panaszában azt kifogá-
solta, hogy a minisztertől két, munkaügyi ellenőrzési eljárás megindítását, 
lefolytatását kérő beadványára sem kapott választ. A panaszban foglaltak 
kivizsgálása érdekében a biztos előbb rövid úton (telefonon), majd írásban 
kérte a panaszok kivizsgálását és annak eredményéről mielőbbi tájékoz-
tatást. A miniszter azonban – többszöri sürgetés és szóbeli ígéret ellenére 
– hat hónap elteltét követően sem tett eleget kötelezettségének, szándékos 
mulasztásával így a jogbiztonság követelményével összefüggésben visszás-
ságot idézett elő. Mivel az üggyel kapcsolatos körülmények felderítése ilyen 
módon lehetetlenné vált, a miniszter eljárása a panaszos petíciós jogának 
gyakorlati érvényesülését is akadályozta.172

1. A tárgyévben gyakran szembesült a biztos a vizsgált közigazgatási és más 
eljárások elhúzódásával, az eljárási határidők meg nem tartásával összefüggő 
jogsérelmekkel. Az alkotmánybírósági gyakorlat nyomán a vizsgált ügyek-
ben az országgyűlési biztos kiemelte, hogy a határidők a jogilag szabályozott 
eljárások olyan elemei, amelyek általában az eljárások, ezen belül különö-
sen egyes eljárási cselekmények lefolytatásának, illetőleg bizonyos jogosult-
ságok gyakorlásának vagy kötelezettségek teljesítésének ésszerű időn belül 
való befejezését írják elő, megakadályozzák az eljárások parttalanná válá-
sát, ugyanakkor biztosítják az alapjogok gyakorlásának lehetőségét is.173 
Az ügyfél közigazgatási határozathozatalra vonatkozó joga továbbá nem tehető 
függővé attól, hogy a közigazgatási szerv milyen időpontban hajlandó dön-
teni a hatáskörébe utalt ügyben. A közigazgatásnak ugyanis alkotmányos 
kötelessége, hogy a hatáskörébe utalt ügyben az erre megszabott idő alatt 
érdemi döntést hozzon.

Jellemző példa az egyik vizsgált, használatbavételi és fennmaradási en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügy, ahol a jegyző a másodfokon eljáró közigaz-
gatási hivatal – ismételt eljárást elrendelő határozatában foglalt – hatvan 
napos ügyintézési határidőt sokszorosan túllépve, a másodfokú határozat 
keltét követő mintegy másfél év elteltével hozta meg határozatát, eközben 
a határidő meghosszabbításáról, az eljárás felfüggesztéséről a panaszos 
semmilyen értesítést nem kapott. A biztos megállapította, hogy a jegyző 
– az eljárás indokolatlan elhúzásával – a jogbiztonság követelményével, a 

172 AJB 3076/2009, AJB 3077/2009.
173 Vö. 23/2005. (VI. 17.) AB határozat.
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tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott.174 A je-
lentős számú, nemzetközi vonatkozású, nemzetközi elemet is tartalmazó 
nyugdíjügyek átfogó vizsgálatakor az ombudsman ugyancsak az eljárá-
sok indokolatlan elhúzódása, valamint az ügyfeleket megillető tájékoz-
tatás elmaradása miatt állapította meg a jogbiztonság követelményének 
és az érintettek tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmét. A nemzet-
közi nyugdíjügyekben országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság eljárásai 
ugyanis a vizsgált esetekben jelentősen elhúzódtak, az egymást követő 
intézkedések között indokolatlanul hosszú idő telt el, amely az érdemi 
határozat meghozatalát késleltette.175 A tisztességes eljáráshoz való joggal 
kapcsolatban állapított meg visszásságot a biztos abban az ügyben is, ahol 
a panaszos fogvatartott büntetése félbeszakítása iránt kérelmet nyújtott 
be a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoká-
hoz, aki azt késedelmesen, a 30 napos ügyintézési határidőt túllépve bí-
rálta el.176

2. Az állampolgári jogok biztosa több esetben találkozott olyan ügyekkel, 
ahol az eljárás nemcsak hogy elhúzódott, hanem az adott közigazgatási 
szerv, hatóság a panaszos kérelmére, beadványra egyáltalán nem válaszolt, nem 
adott tájékoztatást. Az egyik vizsgált esetben a panaszos a nyomozó ható-
ság e-mail címére küldte el feljelentését, annak sorsáról azonban nem 
kapott tájékoztatást, ezért az ügyészségnek is megküldte a levelét, kérve 
a nyomozás megindítását. Az ügyészség a feljelentést továbbította a ka-
pitányságra, amely ennek alapján, két hónapos késéssel kezdte meg a 
nyomozást. A törvényi és iratkezelési szabályozásra fi gyelemmel a rend-
őrségnek iktatnia kell minden beérkezett küldeményt – így az informa-
tikai eszközön továbbítottat is – és három napon belül kell határozni a 
nyomozásról, vagy a feljelentés elutasításáról. Ez a panaszolt esetben nem 
történt meg, fegyelmi eljárás pedig azért nem indulhatott, mert nem le-
hetett megállapítani, ki hibázott. Az érintett rendőrkapitányság vezetője 
az ombudsmani vizsgálatot követően utasítást adott, hogy az e-mailben 
érkező leveleket (a kéretlen reklámok kivételével) nyomtassák ki. A biz-
tos a kerületi rendőrkapitány válaszát elfogadta, intézkedést nem tartott 
szükségesnek.177

174 AJB 1369/2009.
175 OBH 4682/2008.
176 AJB 6389/2009.
177 AJB 3121/2009.
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3. A jogbiztonsággal és a tisztességes eljárással összefüggő visszásság kivál-
tó oka lehet az is, ha a hatóság az ügyfél kérelmét nem annak tartalma alap-
ján bírálja el. A panaszos Bánréve Község jegyzőjének eljárását sérelmez-
ve, beadványában előadta, hogy a háza közelében működő vendéglátóhely 
okozta elviselhetetlen hangerejű zene és a vendégek ottlétével kapcsolatos 
éjszakai zaj miatt kérelemmel fordult a jegyzőhöz. A jegyző azonban válasz-
levelében a beadvány kiegészítésére hívta fel, és a nyilatkozatát kérte arról, 
hogy kérelmét csendháborítás miatti szabálysértési feljelentésnek szánta-e, 
és mi a fél célja a zene megszüntetése vagy annak lehalkítása. Az ügyfél a 
jegyző szabálysértéssel kapcsolatos „tájékoztató levelének” hatására csend-
háborítás miatt szabálysértési feljelentést tett, amelynek végén a jegyző az 
üzemeltetőt fi gyelmeztetésben részesítette. A jelentésében a biztos megálla-
pította, hogy a panaszos első beadványaiban nem nyilatkozott egyértelmű-
en arról, hogy pontosan mely (birtokvédelmi hatósági, szabálysértési vagy 
kereskedelmi hatósági) eljárás megindítását kívánja, de ez nem is volt köte-
lessége. A jegyző ugyanakkor nem az ügyfél kérelmének tartalmából kiin-
dulva állapította meg döntési kötelezettségét (vagy annak hiányát), hanem 
levelezést kezdeményezett az ügyféllel a kérelem értelmezését illetően. Az 
ombudsman szerint az ügy hatékony és jogszerű elbírálása azt kívánta vol-
na, hogy a jegyző – a feljelentés megtétele előtt – a birtokvédelmi hatósági, 
illetve szabálysértési hatósági hatásköre helyett a kérelem tartalma alapján 
megállapítsa kereskedelmi hatósági jogkörét, és e hatáskörében folytassa le 
eljárását és hozza meg döntését.178

4. Az országgyűlési biztos több jelentésében állapított meg a tisztességes 
eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot amiatt, hogy az eljáró hatóság 
részéről nem került sor a tényállás megfelelő, kellő mértékű tisztázására. A tény-
állás megállapítása (tisztázása) a hatósági eljárásban azt jelenti, hogy vala-
mennyi szóba jöhető tény közül ki kell választani azokat, amelyek a döntés 
meghozatalához szükségesek. A jogilag releváns tények összegyűjtése je-
lenti a tényállás megállapítását, az ehhez vezető folyamat lényegét, az hogy 
egy adott ügyben melyek a jogilag releváns tények, azt az ügyre vonatko-
zó jogszabályok elemzése alapján tudja a jogalkalmazó megállapítani. A 
döntés megalapozott, ha a valóságnak megfelelő tényekre épül. Azon túl, 
hogy megállapításra kerülnek a jogilag jelentős (releváns) tények (történeti 
tényállás) az adott ügyben, a hatóságnak arról is meg kell győződnie, hogy 
azok a tények valódiak-e. A döntéshozatalhoz szükséges tényállást a ható-
ság köteles tisztázni.

178 AJB 6327/2008.
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A békés gyülekezéshez való jog érvényesülésével kapcsolatban már ki-
emelt, a Meleg Méltóság Menet biztosításával kapcsolatos ügyben az om-
budsman megállapította, hogy a rendőrség kísérletet sem tett arra, hogy a 
rendezvénynek közlekedésre gyakorolt hatását feltárja. Nem készült tehát 
olyan elemzés, amely a rendezvénnyel érintett terület gyalogos-, közúti, 
vagy közösségi közlekedésre gyakorolt hatását vizsgálta volna, és amely 
alapján Budapest rendőrfőkapitánya megalapozottan meghozhatta volna 
döntését. A jelentés alapján a tudomásulvételt megelőzően a rendőrfőka-
pitány – a vonatkozó jogszabály kifejezett előírása ellenére – nem tisztázta 
a tényállást, a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot 
okozott.179 Egy másik ügyben a Nemzeti Munkáspárt elnöke az általa kép-
viselt szervezet nevében azzal a panasszal fordult a biztoshoz, hogy az el-
múlt év során tíz alkalommal jelentett be rendezvényt, amelyek közül a 
rendőrség nyolcat megtiltott. Az ombudsman e jelentésében is vizsgálta, 
hogy az érintett rendőrkapitányság a bejelentést követően miként tett ele-
get tényállás-tisztázási kötelezettségének. A rendőrségi határozat tartalma 
alapján arra lehetett következtetni, hogy nem készült olyan elemzés, amely 
a rendezvénnyel érintett terület közlekedésére gyakorolt hatását vizsgálta 
volna, és amely alapján a rendőrkapitány megalapozottan hozhatta volna 
meg a döntését.180

5. A jogbiztonság és a tisztességes eljárás szempontjából visszás az is, ha a 
vizsgált hatóság – a tényállás feltárásának elmulasztása mellett – nem tesz 
eleget indokolási kötelezettségének sem. A határozat indokolása tekinthető 
ugyanis a hatósági határozat hivatalos magyarázatának, tartalmazza min-
denekelőtt az ügy ismertetését és értelmezését, vagyis milyen tényeket álla-
pított meg a hatóság, közérthető megközelítésben: mi történt az ügyben. A 
tények leírása eseményeket, helyzetet, állapotot tartalmaz, összegyűjtésük 
a bizonyítási eljárás keretében történik. A hatóság a határozat indokolásá-
ban ismerteti, hogy milyen tényállást állapított meg, ahhoz kapcsolódóan 
milyen bizonyítékokat használt fel.

A biztos által vizsgált ügyben az egri fővámhivatal gyöngyösi kirendelt-
ségének ellenőrei jövedéki ellenőrzést tartottak a panaszos telephelyén, az 
ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben nyolc tételben rögzítették a készleten 
lévő igazolatlan származású jövedéki termékeket, és felhívták a gazdál-
kodót a helyszínen nem igazolt származású termékek eredetének három 
munkanapon belül történő igazolására. A panaszos a számla, illetve egyéb 

179 AJB 6021/2009.
180 AJB 6656/2009.
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bizonylat bemutatási kötelezettségének csak részben tett eleget, ugyanis a 
8. tétel alatti, 0,2 literes szeszesitalról azt nyilatkozta, hogy arról számlával 
nem rendelkezik, mivel azt a párja édesanyjától kapta, és azt csak tárolási 
célból tette a hűtőbe, nem kívánta értékesíteni. Az elsőfokú vámhatóság 
azonban a jövedéki adóról szóló törvény (Jötv.)181 megsértése miatt 150 000 
Ft jövedéki bírságot és 151 Ft jövedéki adót szabott ki a panaszos terhére. A 
panaszos fellebbezése alapján a másodfokú vámhatóság a határozatot és az 
ügyben keletkezett iratokat megvizsgálta, de a döntést nem találta törvény-
sértőnek és helybenhagyta. A lefolytatott vizsgálat megállapításai szerint az 
első- és másodfokú vámhatóság határozataiból nem derült ki, hogy milyen 
körülmények alapján, milyen megfontolások tekintetbevételével mellőzték 
a méltányosság alkalmazását a kismértékű adóhiány esetén. Nem derült ki 
az sem, hogy mi volt az oka a bírság mérséklése elmaradásának, mi alapján 
állapította meg a vámhatóság, hogy az ügyfél nem tanúsította a tőle elvár-
ható gondosságot. A biztos szerint a jogsértés csekély súlya, az adóhiány 
minimális értéke miatt fokozott fi gyelmet kellett volna fordítani a méltá-
nyosság alkalmazhatóságával összefüggő körülmények feltárására.

A jelentés azt is kiemeli, hogy a méltányosság gyakorlása a közigazgatási 
jogi szankció arányosítására szolgál, ennek törvénybe iktatása és tényleges 
alkalmazása teszi a szankciórendszert alkotmányossá. A biztos határozott 
álláspontja szerint a feltárt adóhiány csekély mértéke, a többi körülmény 
megfelelő mérlegelésével együtt (hatósággal való együttműködés, jóhisze-
mű magatartás) olyan kivételes méltánylást érdemlő körülmény, mely a 
bírság mérséklését méltányosság alapján lehetővé teheti. Az ombudsman 
megállapította, hogy a vámhatóság nem megfelelően alkalmazta a jöve-
déki törvény méltányossági rendelkezését, nem biztosította az arányosság 
követelményének érvényesülését, ezzel pedig megsértette a panaszos tisz-
tességes eljáráshoz való jogát. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs-
noka – az ombudsmani ajánlásnak megfelelően – felügyeleti intézkedéssel 
a határozatokat megsemmisítette, és az első fokon eljárt vámhatóságot új 
eljárás lefolytatására utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban megfe-
lelően kerüljön sor a tényállás feltárására, különös tekintettel a méltányos-
ság alkalmazásának lehetőségére.182

6. A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja az is, ha a hatóság 
nem tesz eleget az eljárása jogszabálynak megfelelő dokumentálására, jegy-
zőkönyvezésére vonatkozó kötelezettségének. A gyülekezési jog érvényesü-

181 A jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény.
182 OBH 4433/2009.
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lésével kapcsolatos egyik vizsgálat feltárta, hogy a személyes szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedések (így különösen a rendezvényekről, azok 
környékéről való előállítások) dokumentációjában komoly hiányosságok 
tapasztalhatóak. A tömeges előállítás tekintetében kétséges volt annak 
okszerűsége, az előállítottak döntő többségének meghallgatására sor sem 
került. A vizsgált dokumentumok, okiratok közül többet egyáltalán nem ír-
tak alá, az aláírtak jelentős részében pedig a kivizsgálásra utaló szövegrész 
előnyomtatva, választási lehetőség nélkül tartalmazta a megállapításokat, 
továbbá nem derült ki belőlük a kivizsgálás eredménye sem.183

7. A jogbiztonság követelményének, illetve a panaszosok tisztességes eljá-
ráshoz való jogának komoly sérelmét jelenti, ha az ügyükben eljáró ható-
ság hatáskör hiányában, a jogszabályi felhatalmazáson túllépve jár el, hoz dön-
tést. A 2009-es ombudsmani vizsgálatok közül ki lehet emelni azt az esetet, 
amelyben a panaszos Fehérgyarmat Község polgármesterének eljárását ki-
fogásolta, aki határozatában a súlyosan beteg és rossz anyagi körülmények 
között élő édesanyját kötelezte a panaszos elhunyt testvére köztemetése 
költségeinek megtérítésére. Az ombudsman az államigazgatási hivatallal 
való konzultációt követően megállapította, hogy – bár az Ötv. alapján a 
döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozott –, a testület nem ruházta 
át e jogkörét a polgármesterre, következésképp a köztemetéssel kapcso-
latos határozatok meghozatala során törvénysértő módon, a jogbiztonság 
követelményével ellentétesen jártak el. Az országgyűlési biztos ezért kez-
deményezte, hogy a polgármester fontolja meg a köztemetés költségeinek 
megtérítésével kapcsolatos valamennyi döntésének visszavonását, továbbá 
a helyi képviselő-testület hatáskörében eljárva a hozza meg a szükséges 
döntést. 184

Nem csupán a jogszabályban biztosított hatáskör, felhatalmazás túllépé-
sét, hanem a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságok lán-
colatát tárta fel az ombudsman egy gépjármű-vezetői engedély soron kívüli 
bevonásával kapcsolatos ügy vizsgálata során. A panaszos beadványában 
azt sérelmezte, hogy háziorvosa – miután értesült az általa okozott „koc-
canásos balesetről” – soron kívül döntésével alkalmatlannak minősítette 
a gépjárművezetésre, amelynek következtében a jogosítványát bevonták. A 
vizsgálat során az ombudsman megállapította, hogy a háziorvos túllépte a 
hatáskörét, amikor a soron kívüli alkalmassági vizsgálat elvégzése helyett 
maga nyilvánította „első fokon” a gépjárművezetésre alkalmatlanná a pa-

183 AJB 4721/2009.
184 OBH 4995/2008.
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naszost, holott arra a hatályos jogszabályok szerint csak az Országos Reha-
bilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek (ORSZI) lett volna jogosultsága. 
Az ORSZI illetékes szolnoki intézete azonban eljárása során ugyancsak több 
visszásságot követett el: a panaszos megjelenésekor nem tisztázták a tényál-
lást, hogy egyáltalán mi célból jelent meg a szakrendelésen, hogy az adott 
bizottságának első, avagy másodfokú szervként kell az ügyben eljárnia, ha-
nem hazaküldték, és nem tájékoztatták a vizsgálat elmaradásának okáról, 
továbbá új időpontot sem adtak meg számára. A vizsgált szerv határidőn 
belül nem észlelte tehát a már eleve jogszabálysértő módon indult és úgy 
is továbbfolytatódó „eljárást”, valamint – az ombudsmani vizsgálat elren-
deléséig – nem hozott az egészségügyi alkalmatlansággal összefüggésben 
érdemi határozatot. A biztos rámutatott, hogy a panaszos kérelmeit a ké-
sőbbiekben sem vizsgálták ki kellően, nem tárták fel a tényállást, amelyre 
az elutasító döntést alapozták. A visszásság orvoslása érdekében a biztos fel-
hívta az ORSZI főigazgatójának a fi gyelmét a fenti eljárási hiányosságokra, 
egyúttal felkérte, hogy a kirendeltségén történt szabálytalanságokat saját 
hatáskörében vizsgálja ki. A főigazgató az ajánlásokat elfogadta, a szüksé-
ges intézkedések megtételéről biztosította az ombudsmant.185

8. Nem kevésbé súlyos a hatóság, közszolgáltató által okozott visszásság 
akkor, ha az eljárására vonatkozó jogszabályokat szándékosan és önkénye-
sen, az ügyfél érdekeivel, jogaival ellentétesen értelmezi. Az egyik vizsgált 
ügyben a panaszos élelmiszeripari és kereskedelmi társaság – többek mel-
lett – azt sérelmezte, hogy külön értesítés és a jogerős hatósági határozat 
meghozatala nélkül került fel a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um honlapján vezetett, ún. élelmiszer-biztonsági jogsértési listára. A biztost 
megkeresésére a miniszter arról tájékoztatta, hogy nemcsak a jogsértést 
jogerősen megállapító, végrehajthatóvá nyilvánított határozatokban sze-
replő információkat szükséges nyilvánosságra hoznia, hanem egészségvé-
delmi, fogyasztóvédelmi feladatának és az uniós szabályozásból eredő köte-
lezettségének megfelelően már pusztán a jogsértés gyanúja esetén mielőbb 
tájékoztatnia kell a lakosságot a nem biztonságos, akár egészségügyi koc-
kázatokat jelentő termékekről.

A vizsgálat megállapításai szerint a problémát a két eltérő rendeltetésű 
és célú jogi eszköz összemosása okozta. Egyértelműen meg kell ugyanis 
különböztetni az élelmiszer-biztonsági jogsértések elkövetésének nyilvá-
nosságra hozását mint szankciót, valamint az élelmiszerbiztonsági veszély-
helyzet esetén a lakosság kockázatokról való tájékoztatását mint megelőző 

185 AJB 7800/2009.
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intézkedést. Az élelmiszerlánc-törvény186 kizárólag arra ad felhatalmazást 
a miniszternek, hogy a jogszabályi előírások megsértése esetén hozza nyil-
vánosságra a jogsértő személy vagy szervezet nevét és a jogsértéssel kap-
csolatos további információkat. A biztos ezért megállapította, hogy a pa-
naszos társaság tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot 
okoztak azzal, hogy – a törvényben foglalt felhatalmazás téves és önkényes 
értelmezésére visszavezethetően – a vizsgálat elrendelése után, de még az 
élelmiszerbiztonsági jogsértés jogerős megállapítását megelőzően a hon-
lapon található jogsértési listán szerepeltették a céget. Az ombudsman a 
feltárt visszásság orvoslása érdekében felkérte a minisztert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, hogy a jogsértési listára kizárólag a jogsértés 
jogerős megállapítását követően kerüljenek fel az érintettek.187

9. Ritkábban ugyan, de előfordul az a helyzet, hogy az eljáró hatóságnak 
a hatályos jogszabályok értelmében ugyan fennáll a hatásköre az eljárás 
lefolytatására, azonban az ügyfelet mégis hatáskörének hiányáról tájékoztatja, 
az ügyet más szervhez teszi át. Jellemző példaként említhető az a vizsgálat, 
amelyben a panaszosok azért fordultak a biztoshoz, mert sérelmezték, hogy 
a munkaügyi felügyelőség a munkabérük védelme érdekében benyújtott 
kérelmüket hatásköre hiányára hivatkozással elutasította. A panaszosok 
munkáltatója – munkaviszonyból eredő kötelezettségük vétkes megsze-
gésének gyanúja miatt – eljárást rendelt el, határozatában pedig a bérük 
háromhavi időtartamra szóló 20%-os csökkentésével sújtotta őket, egyben 
intézkedett a határozat végrehajtása, a munkabérből történő letiltás iránt. 
A munkáltató emellett – annak ellenére, hogy időközben a bírósághoz ke-
resetet nyújtottak be – a munkabérükből azonnal le is vonta a megjelölt 
összeget. A panaszosok írásbeli beadványt nyújtottak be a Közép-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Felügyelőségéhez és a munkabér védelmére 
vonatkozó rendelkezések megszegése miatt soron kívüli eljárást kezdemé-
nyeztek. A felügyelőség igazgatója azonban, „tájékoztatás” tárgyú levelében 
arról értesítette őket, hogy mivel a panaszbejelentésben foglaltakat nem 
hivatalból észlelték, ezért az eljárás lefolytatására a szabálysértési törvény 
alapján az önkormányzati jegyző jogosult.

A vizsgált során a biztos megállapította, hogy a panaszosok kérelme nem 
szabálysértési eljárás lefolytatására irányult, hanem azt várták a hatóságtól, 
hogy hatékonyan és gyorsan intézkedjen a munkáltatóval szemben: tiltsa el 

186 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 71. § (4) 
bekezdése.

187 AJB 4191/2009.
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a jogsértő magatartástól, azaz attól hogy végrehajtható határozat nélkül, jog-
sértő módon a következő havi munkabérükből is levonja a megjelölt össze-
get. A felügyelőség azonban nem gyakorolta e hatáskörét, nem tette meg a 
munkavállalók védelme érdekében szükséges lépéseket, ezzel a tisztességes 
eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott. A jelentés emel-
lett arra is felhívja a fi gyelmet, hogy komoly veszélyt, problémát jelentene, 
ha hatóság a beadvány alapján, minden előzetes vizsgálat nélkül, előre „mi-
nősítené” a munkáltató eljárását, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az sza-
bálysértést valósít meg, hatáskörének hiányát állapítja meg és megszünteti 
az eljárását. Ez ugyanis gyakorlatilag kizárná azt a lehetőséget, hogy a mun-
kavállaló munkabére védelme és a munkáltató jogellenes magatartásának 
megszüntetése érdekében a felügyelőséghez forduljon, hiszen kérelme ese-
tén – amennyiben a munkáltató cselekményével szabálysértést is elkövet – bi-
zonyosan nem jár el a felügyelőség. A visszásságok megelőzése érdekében az 
ombudsman kezdeményezte az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fő-
felügyelőség elnökénél, hogy vizsgálja felül az irányítása alá tartozó munka-
ügyi felügyelőségek munkabér védelmével, a beérkező panaszok kivizsgálá-
sával és a jogorvoslati jog érvényesítésével kapcsolatos eljárási gyakorlatát.188

10. A 2009. október 22–23. közötti rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatról 
készített jelentésében a biztos leszögezte, hogy jogállamban elfogadhatat-
lan, hogy civil szervezet tagjai „Rendőrség” feliratú, megkülönbözető jel-
zéssel felszerelt gépjárművet használjanak, és ezzel tevékenységük – nyilván-
valóan nem létező – rendőri jellegére utaljanak. A vizsgálat során észlelt helyzet 
alkalmas arra, hogy alapjaiban ingassa meg a rendőrség iránti közbizalmat, így 
a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményével összefüggésben 
visszásságot okoz. A visszásságok orvoslása, valamint az országosan egysé-
ges jogalkalmazás érdekében a biztos javasolta az Országgyűlésnek, hogy 
módosítsa a polgárőrségre vonatkozó jogszabályt; az igazságügyi és rendé-
szeti miniszternek, hogy a törvényi kereteknek megfelelően szabályozza az 
egyenruhára vonatkozó kérdéseket; a legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja meg 
a vizsgálatban szereplő társadalmi szervezetek törvényes működését. Az 
országos rendőrfőkapitánynál kezdeményezte, hogy esetről esetre végzett 
kockázatelemzés alapján állapítsák meg az egyes rendezvények által hor-
dozott biztonsági kockázat mértékét, és ez alapján határozzák meg a szük-
séges intézkedéseket, és biztosítsák, hogy a polgárőrség semmilyen esetben 
ne keltse rendőri szerv látszatát.189

188 AJB 7686/2009.
189 AJB 6953/2009.
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Egyes ügyekben a visszásságok a jogi szabályozás anomáliáira voltak 
visszavezethetők.
1. Az egyik ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy a Debreceni Körzeti 
Földhivatal – más földhivatalokkal szemben – a társasházi alapító okiratot 
már a tulajdonostársak négyötödének egyetértése után is bejegyzésre al-
kalmasnak fogadta el, miközben a jogszabály az alapító tulajdonosok egy-
hangú akaratnyilvánítását írja elő. Az ombudsmani vizsgálat fókuszában a 
társasházi törvény azon szakasza190 állt, amely már a négyötödös többség 
esetén is megengedi, hogy bejegyezzék a földhivatali nyilvántartásba az 
alapító okiratot, illetve annak módosítását. A vizsgálat során egyértelművé 
vált, hogy a hatóságok, szembekerülve jogszabály ellentmondásaival, külön-
bözőképpen értelmezik a kiemelt rendelkezést. Az érintett tulajdonostárs 
nem tudja eldönteni, hogy négyötödös egyetértés esetén, amikor ő nem 
tartozik a többséghez, szükséges-e pert indítania annak érdekében, hogy 
megakadályozza az alapító okirat, illetve a módosítás hatályba lépését. A 
biztos a vizsgálat során megállapította, hogy az alapító okirat a tulajdon-
viszonyokat és a tulajdonjog részjogosítványait érintő lényeges kérdésekről 
rendelkezik, emiatt a társasházi törvény nem lehet megengedőbb, mint a 
Ptk., amely – kevés kivételtől eltekintve – megköveteli, hogy a szerződése-
ket és azok módosításait a felek saját elhatározásból, egységes akaratnyil-
vánítással kössék meg, írják alá. Az ombudsman jelentésében felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy alkotmányos követelmény a törvényesség, a törvények 
és más jogszabályok összhangja, így az igazságügyi miniszternek javasolta 
az érintett jogszabályok koherenciájának megteremtését.191 A törvényt a ja-
vaslatnak megfelelően – 2009. szeptember 30-i hatállyal – módosították.

2. A biztos az üzletek működésének ellenőrzésével összefüggő számos pa-
nasz alapján áttekintette a vonatkozó szabályozást és gyakorlatot, majd 
megállapította, hogy a hatályos szabályozás nem rendezi megfelelően, hatéko-
nyan az üzemeltetők, üzlettulajdonosok és a helyben lakó magánszemélyek 
egymással szemben álló alapjogai közötti konfl iktust. A vállalkozó tevé-
kenysége, a vendéglátó üzlet működtetése ugyanis előnyt élvez annak elle-
nére, hogy jelentős hatással van a környező lakosság életminőségére, azon-
ban az érintett lakosság nem kerül bevonásra a hatóság eljárásába, csak 
utólag, hatósági eljárást kezdeményezve válhat részesévé az életére hatást 
gyakorló tevékenység feltételeinek alakításában, hiszen sem a nyitvatartás, 
sem a zeneszolgáltatás nem engedélyköteles, hanem bejelentéshez kötő-

190 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény.
191 OBH 5856/2008.
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dik. A bejelentés hatóság általi „kezelése” pedig nem biztosít olyan jogilag 
szabályozott eljárásrendet, amelynek keretében a működéssel (zavarólag) 
érintett szomszédok, mint az eljárásban részt vevő ügyfelek a jogos érde-
keiket érvényesíthetnék. A jegyző rendelkezésére álló eszközök csak utólag 
nyújthatnak megoldást, a képviselő-testületnek pedig csak arra van lehető-
sége, hogy – fi gyelemmel a helyi sajátosságokra – illetékességi területén az 
üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozza.192

3. Az élelmiszer-biztonsági jogsértési listával foglalkozó jelentésében az or-
szággyűlési biztos rámutatott a jogi szabályozás problémáira is: megállapí-
totta, hogy a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot idéz 
elő az a jogi helyzet, hogy a jogsértési listáról való törlésre automatikusan 
nem kerül sor akkor, amikor a bíróság a határozatot a felülvizsgálata so-
rán – a jogsértés jogerős megállapításától számított két éven belül – hatá-
lyon kívül helyezi. A szabályozási hiányosság okán javasolta a miniszternek, 
hogy kezdeményezze az élelmiszerlánc-törvény megfelelő módosítását.

4. A már több ízben is említett, a Meleg Méltóság Menet biztosításával kap-
csolatos ügyben az ombudsman megállapította, hogy a gyülekezési törvény 
értelmében a rendőrség arra irányuló eljárására, hogy fennállnak-e a ren-
dezvény adott helyen és időben történő megtiltásának feltételei, a közigaz-
gatási hatósági eljárás általános szabályai az irányadók. A közlekedés más 
útvonalon való biztosíthatósága alapvetően szakkérdés. Igaz, hogy a vonat-
kozó jogszabály193 rendelkezései szakvéleményről szólnak, a különböző szol-
gálati ágak együttműködése azonban – lévén ugyanannak a hatóságnak, 
vagyis a rendőrségnek különböző szervezeti egységei – semmiképp nem 
tekinthető szakértői tevékenységnek, így az annak eredményeként létrejö-
vő dokumentum sem tekinthető szakvéleménynek. Mindezekre tekintettel 
a biztos megállapította, hogy a „szakvélemény” beszerzésére vonatkozó sza-
bályok a jogforrási hierarchia megsértése miatt a jogállamiság elvével és a 
jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoztak.194

5. A rendőrség 2009. október 22–23-i tömegkezelési tevékenységével kap-
csolatban hivatalból indult vizsgálattal egyidejűleg az egyik rendezvény 
szervezője is panasszal fordult a biztoshoz. A rendezvényeken kordon alkal-
mazására összesen négy esetben került sor. A rendőrségi törvény a kényszerítő 
eszközök meghatározása során a kordont vagy annak fajtáit nem nevesíti, 

192 AJB 6327/2008.
193 A rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 

15/1990. (V. 14.) BM rendelet.
194 AJB6021/2009.
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ezért annak alkalmazására fogalmilag nem csak a törvényben meghatáro-
zott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A kényszerítő eszközökre vo-
natkozó rendeleti szintű szabályozás195 melléklete azonban nevesíti a moz-
gásszabadságot korlátozó eszközök között a kordont. Mindez azt a látszatot 
keltheti, hogy nemcsak a rendőrségi törvény, hanem miniszteri rendelet is 
rendőrségi kényszerítő eszközzé minősíthet adott intézkedést, és meghatá-
rozhatja annak alkalmazási feltételeit. Mindezek alapján az ombudsman 
megállapította, hogy a rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök 
típusairól és fajtáiról szóló rendelet felesleges, nem egyértelmű rendelkezése mi-
att kialakult jogi helyzet a jogbiztonság követelményével összefüggő visz-
szásságot okoz.196

6. Az ombudsmani gyakorlat során felmerülő tipikus probléma az is, ha 
a vizsgált szerv, hatóság belső szabályzata, házirendje – valamely garanciális 
rendelkezés tekintetében – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek: azok-
nak ellentmond, tartalma hiányos. Az országgyűlési biztos és munkatársai 
2009 szeptemberében és novemberében a Szegedi Fegyház és Börtönben, 
valamint a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben folytat-
tak helyszíni vizsgálatot.197 A vizsgálat során a biztos kitért arra, hogy a 
fogvatartottak letéti pénzéből levonható összegek tekintetében a vonatkozó ren-
deleti szabályozás198 szerint az elítélt munkadíjából és letétjéből levonás-
nak, illetve végrehajtásnak csak az adó- és illeték-jogszabályok, valamint 
a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint van helye. Az 
elítélt munkadíjából az intézet levonja a tartásra fordított költséghez való 
hozzájárulás napi összegét, a szükségleti cikkek vásárlására fordítható ösz-
szeget, a szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összeget. A vizsgálat 
feltárta azonban, hogy jogszabály nem szabályozza, hogyan kell eljárnia 
az intézetnek, ha a fogvatartottnak érkező pénzküldeményt célzottan, a 
felhasználás jogcímét megjelölve adja fel a feladó, vagyis hogy köti-e az in-
tézetet a pénzösszeg rendeltetésének közlése. Tekintettel arra, hogy mind 
a két vizsgált bv. intézet házirendje alapján a pénzküldemény „közlemény” 
rovatába való feladói feljegyzés a pénz felhasználhatóságát befolyásolja, 
a házirend szóban forgó pontja nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, 
így az sérti a jogbiztonság követelményét. A biztos ezért javasolta a bünte-

195 A Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 
32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet.

196 AJB 6953/2009.
197 AJB 6775/2009, AJB 7719/2009.
198 A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 161. §.
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tés-végrehajtás országos parancsnokának, hogy valamennyi bv. intézetben 
vizsgáltassa meg az elítélt munkadíjából és a letétjéből történő levonások 
gyakorlatát, valamint a házirendek pénzküldeménnyel összefüggő előírá-
sait, és ha azok nem felelnek meg a rendeletben foglaltaknak, tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az egységes gyakorlat kialakítására. A parancs-
nok a pénzküldemények kezelésével kapcsolatos megállapításokkal egyet-
értett, és az egységes gyakorlat kialakítása érdekében intézkedés kiadására 
került sor, a vizsgálatokban érintett bv. intézetek parancsnokai pedig mó-
dosították a házirendet.

7. Végezetül az akut jogalkotási hiányosságok kapcsán kiemelendő, hogy 
2009-ben a biztos megállapította, hogy a büntetés-végrehajtási szervezetről 
szóló törvény199 csak az elítéltek kapcsolattartásáról rendelkezik, az előzetes 
letartóztatásban levő fogvatartottakéról azonban nem, ami súlyos visszás-
ságot okoz a jogbiztonság követelményével összefüggésben, ezért felkérte 
az igazságügyi és rendészeti minisztert a törvény módosítására. A miniszter 
jelezte, hogy a kérdést az új bv. kódexben kívánja majd rendezni.

Érdemes külön is szólni arról, hogy 2009-ben is számos, a helyi önkor-
mányzatok tevékenységével kapcsolatos vizsgálat során merült fel problé-
maként, hogy nincs olyan szerv a magyar államszervezetben, amely az önkor-
mányzatok szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának és döntéseinek 
törvényességi ellenőrzésére jogosult. Ez pedig a jogállamiság követelménye 
szempontjából súlyosan aggályos helyzet, és az alapjogok védelme és bizto-
sítása tekintetében is visszásság veszélyét hordozza magában. Az alapjogok 
szempontjából a helyi önkormányzatok ellenőrzése kiemelkedő jelentősé-
gű: az önkormányzati tevékenység számos ponton érintheti az állampol-
gárok jogait: azok korlátozásával, fi gyelmen kívül hagyásával, jogsértő el-
járás lefolytatásával vagy döntés meghozatalával. A közigazgatási hivatalok 
törvényességi ellenőrzési jogköre garanciát jelentett abban a tekintetben is, 
hogy az alapjogokat sértő, veszélyeztető önkormányzati tevékenység is az 
ellenőrzés kritériumait képezze. Korábban a hivataloknak lehetősége volt 
a törvénysértés megszüntetésére való felhívásra, továbbá a normatív ha-
tározatok Alkotmánybíróság elé terjesztésére, valamint az egyedi ügyben 
hozott határozatokkal szemben bírósági felülvizsgálat indítványozására. 
Jelenleg azonban az általános területi államigazgatási szervek ilyen hatás-
körrel nem rendelkeznek, amely miatt részben kiüresedik az Obtv. azon 
rendelkezése is, mely szerint a biztos az érintett szerv felügyeleti szervének 

199 A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28/A. §.
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vezetőjét, valamint az annak lefolytatására a jogszabály által egyébként fel-
jogosított szerv vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel.

A helyzet rendezésével kapcsolatban az ombudsman megkereste az igaz-
ságügyi és rendészeti minisztert, aki válaszában kifejtette, hogy a Kormány 
jogszabály-kezdeményezési feladatának eleget tett: benyújtotta az Ország-
gyűlésnek az Ötv. módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyben javasol-
ta a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelő közigazgatá-
si hivatalok jogállásának rendezését. Az országgyűlés plénuma azonban a 
benyújtott törvényjavaslatot nem tűzte napirendjére és nem tárgyalta meg, 
ami továbbra is konzerválja a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes ál-
lapotot. A biztos ezért az Országgyűlés elnökéhez címzett levelében azt kér-
te, hogy közreműködésével nyújtson segítséget a jogbiztonság és az alapjo-
gok érvényesülését veszélyeztető helyzet orvoslásában azáltal, hogy szorgal-
mazza a politikai erők közötti konszenzus kialakítását az önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzésének helyreállítását megalapozó törvényszöveg 
megalkotása érdekében.200

2009-ben az állampolgári jogok biztosa az egyéni és a közösségi közlekedés-
sel kapcsolatos ügyeket – ezen belül a jogbiztonság és a tisztességes eljárás-
hoz való jog érvényesülését – önálló projekt keretében vizsgálta, amelyről 
a beszámoló projektfejezete ad áttekintő bemutatást. A közlekedés mellett 
a tárgyévben a jogállami követelmények érvényesülésének szempontjából 
öt nagyobb területet, fókuszt érdemes kiemelni és részletesebben is tárgyalni: 
az adóügyekkel, a gyermekek jogainak érvényesülésével (státusuk rendezé-
sével), a családtámogatási eljárásokkal foglalkozó, továbbá a kincstári szer-
veket eljárásait és a közszolgáltatást végző szerveket érintő átfogó jellegű 
ombudsmani vizsgálatokat.

Adóhatóság eljárását érintő vizsgálatok
1. Az elmúlt másfél évben számos panasz érkezett a biztoshoz, amelyek az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) által lefolytatott ún. vagyono-
sodási vizsgálatokat, annak módszereit kifogásolták. A panaszosok szerint az 
adóhatóság megállapításait nem támasztja alá megfelelő bizonyítékokkal, 
ennek ellenére súlyos, jelentős adóhiányt eredményező megállapításokat 
tesz. Kifogásolták, hogy az általános életvitellel kapcsolatos költségek meg-
határozásánál az adóhatóság statisztikai adatokra hivatkozva tesz megálla-
pításokat, amelyek nem minden esetben vannak összhangban a panaszos 
tényleges életkörülményeivel. Tekintettel arra, hogy e vizsgálatok évente 
több mint tízezer adózót érintenek, az ügyben a biztos hivatalból átfogó 

200 OBH 1538/2009.
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vizsgálatot indított,201 és tájékoztatást kért az APEH, valamint a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) elnökétől.

A biztos jelentésében összefoglalta és elemezte az adójogszabályok al-
kotmányosságát vizsgáló releváns alkotmánybírósági döntések megálla-
pításait, valamint az azokból levonható következtetéseket. Az adóellenőr-
zések lefolytatásának szabályait az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)202 
határozza meg, de a vagyonosodási vizsgálatokat önálló ellenőrzéstípus-
ként nem szabályozza, amely önmagában visszásságot nem vet fel, hiszen 
nincs olyan alkotmányos rendelkezés, amely megkövetelné, hogy törvény 
határozza meg az adóellenőrzés valamennyi módját, módszerét. A módszer 
kiválasztása, meghatározása – a törvényben meghatározott keretek között – 
az eljáró adóhatóság feladata. A biztos szerint a jogalap tekintetében azon-
ban nem szabad fi gyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a vagyonosodási 
vizsgálatok szükségszerű velejárója nemcsak célzottan a jövedelmek beval-
lásának és a jövedelemadó megfi zetésének vizsgálata, hanem ezen esetek-
ben az adóhatóság a felhalmozott vagyonból és az életvitelhez szükséges 
kiadásokból indul ki. Ennek alapja az adózó részére megküldött kérdőív, 
amelyre az adózó nem is köteles válaszolni, ha pedig válaszol rá, azzal csak 
úgymond segíti az ellenőrzés mielőbbi lezárását, orientálja az adózót, hogy 
a nyilatkozattétele során milyen kérdésekre számíthat.

A jogszabályi rendelkezések alapvető félreértelmezésének tartja azonban 
az ombudsman, hogy az adóhatóság az ellenőrzés keretében az adózót az 
életviteli kiadásaival kapcsolatos nyilatkozattételre szólíthatja fel, holott a 
kiemelt jogszabályhely ilyen kifejezett rendelkezést nem tartalmaz. A biztos 
megállapította, hogy az APEH azon gyakorlata, amelynek során adatokat 
kér az adózóktól a jövedelmeik adóztatásával összefüggő ellenőrzése során 
e jövedelmek felhasználására vonatkozóan a jogbiztonság követelményével 
összefüggésben visszásságot okoz.

Az Art. alapján a becslés az adóellenőrzés egy kivételes eszköze, amely a 
vagyonosodási eljárások során kiemelkedő jelentőséggel bír. A jelentésben 
a biztos hangsúlyozta, hogy a becslés csak ultima ratio lehet az adójog-
ban, alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha semmilyen más eszköz nem 
vezetne eredményre. A jelentés megállapításai szerint a gyakorlat komoly 
veszélyeket rejt magában: ha az adóhatóság csak utólag – a becslés meg-
történte után – köteles annak jogalapját bizonyítékokkal is alátámasztani, 
akkor könnyen abba a hibába eshet, hogy magából a becslés eredményé-
ből (mintegy visszamenőlegesen) vonja le azt a következtetést, hogy a jog-

201 OBH 5321/2007.
202 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
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alap eredetileg is fennállt, mindez pedig a jogbiztonság sérelmével jár. Az 
ombudsman szerint az adóhatóságnak a becslés alkalmazását megelőzően 
egy olyan megfelelően indokolt végzést kellene hozni, amellyel szemben 
jogorvoslati lehetőség csak az ellenőrzés lezárása után nyílik meg. 

A biztos a jelentésben kiemelte, hogy az adóhatóság a tisztességes eljá-
ráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz azzal, hogy az adóhatóság a 
már elévült időszakra vonatkozóan is vizsgálatot folytat, és az adózótól vár-
ja ezen időszak gazdasági eseményeinek, jövedelemszerzéseinek igazolását. 
Az ombudsman ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok 
során a hivatalos (KSH) létminimum-adatok automatikus alkalmazása ve-
szélyezteti a jogbiztonság érvényesülését, továbbá ugyancsak a jogbiztonság 
sérelmét okozza az az adóhatósági gyakorlat, amely generálisan és min-
denfajta indokolás nélkül kizárja a készpénz-megtakarításokat a fedezet 
igazolásának köréből. A jelentés utal arra, hogy a vagyonosodási vizsgá-
latok során igen gyakran kerül sor más adózónál kapcsolódó ellenőrzés 
lefolytatására, bár az Art. nem határozza meg, hogy az adóhatóság mikor 
és hány kapcsolódó vizsgálatot indíthat, ezáltal az ellenőrzés korlátlan ide-
ig elhúzódhat. A biztos ennek alapján megállapította, hogy a jogbiztonság 
érvényesülésével összefüggő visszásságot okoz az Art. azon hiányossága, 
amely nem határoz meg objektív határidőt az ellenőrzések befejezése te-
kintetében.

Az APEH elnökének válasza szerint az eljáró revizoroknak kötelezően 
alkalmazniuk kell az ellenőrzés menetét részletesen ismertető módszerta-
ni útmutatót, a vizsgálatokat pedig az abban rögzített egységes szakmai szem-
pontok alapján kell végrehajtaniuk. Figyelemmel az alkotmánybírósági, 
valamint az ennek nyomán kialakított ombudsmani gyakorlatra, a biztos 
megállapította, hogy állami irányítás egyéb jogi eszközének nem minő-
sülő módszertani útmutató használata a jogállamiság elvével és a jogbiz-
tonság követelményével összefüggő visszásságot okoz. A jelentés felhívja a 
fi gyelmet arra, hogy az APEH elnökének, mint országos hatáskörű szerv 
vezetőjének jogi iránymutatásként irányelv és tájékoztató kiadására lenne 
lehetősége.

A visszásság jövőbeni elkerülése érdekében a biztos kezdeményezte az 
APEH elnökénél, hogy vizsgálja felül az adózói kötelezettségekre vonatko-
zó tájékoztatási gyakorlatát, a megfelelő jogalap megteremtéséig függessze 
fel a vagyonosodási vizsgálatokat, valamint vizsgálja felül a vagyonosodási 
vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlatának részleteit, végül pedig helyezze 
hatályon kívül a hatályos törvényi rendelkezéseken jelentősen túlterjesz-
kedő módszertani útmutatót. Az ombudsman javasolta a pénzügyminisz-
ternek, hogy gondoskodjon a vagyonosodási vizsgálatok megfelelő jog-
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alapjának biztosításáról, valamint arról, hogy a becslés alkalmazásának és 
indokainak közlésére indokolt végzésben kerüljön sor, még a becslés al-
kalmazása előtt. Javasolta azt is, hogy gondoskodjon az Art. iratmegőrzési 
kötelezettségre, valamint az elévülési időn túli bizonyítási kötelezettségre 
vonatkozó szabályainak összhangba hozásáról és az adóellenőrzések lefoly-
tatásának objektív határidejének meghatározásáról.

A pénzügyminiszter és az APEH elnöke az ombudsmani kezdeményezé-
sekkel nem értett egyet, azokat azonban a biztos továbbra is fenntartotta. Az 
ajánlásban foglaltak teljes visszautasítása nyomán, az adóhatósági eljárások 
alkotmányosságának biztosítása érdekében az ombudsman az Alkotmány-
bíróságnál indítványozta a vonatkozó szabályozás megsemmisítését.203

2. Egy másik, az adóhatóság tevékenységével kapcsolatos vizsgálat204 ki-
indulópontját egy, az APEH elnökétől kapott tájékoztató levél jelentette, 
amelynek nyomán a biztos áttekintette a közérdekű bejelentésekkel kapcsola-
tos gyakorlatot. Az APEH elnökének tájékoztatása szerint 2007-ben 16 983 
ügyirat közül 10 702-t az APEH közérdekű bejelentésként kezelt, aminek 
több mint fele névtelen beadvány volt. A bejelentéseknek kevesebb, mint 
egyharmada volt megalapozott, tíz százaléka pedig részben megalapozott, 
közülük számosat ismeretlen személy más nevének felhasználásával terjesz-
tett elő. A biztos jelentésében rámutatott, hogy az adóhatóságnak először 
arról kellett volna meggyőződnie, hogy a bejelentés az abban megjelölt 
személytől származik, nem pedig nyilvánvalóan rosszhiszemű, mást zak-
lató, neki kárt vagy egyéb jogsérelmet okozó próbálkozásról van szó. Nem 
hagyható fi gyelmen kívül, hogy a jelenség nehezen teljesíthető munkater-
het eredményezett, ami kihatással volt az APEH egész tevékenységére. 

Az ügyben nem érintettől érkező bejelentés alapján csak akkor kerülhet 
sor az eljárás megindítására, ha azt hivatalból is kezdeményezhetnék. A 
biztos megállapítása szerint azzal, hogy állami adóhatóság az eljárás meg-
indítását megelőzően nem győződik meg arról, hogy a bejelentés valóban 
az abban megjelölt személytől származik a tisztességtelen eljárással össze-
függő visszásság veszélyét okozza. A biztos a jogállamisággal és a tisztessé-
ges eljáráshoz való joggal összeegyeztethetetlennek tartja, hogy ha a meg-
alapozatlan bejelentések nyomán tízezerszám elrendelt vizsgálatok miatt 
a közigazgatási szervek törvényi rendeltetésükkel szemben a magánérdek 
érvényesítésének egyfajta bevett eszközévé „silányodnak”. A jelentés kieme-
li, hogy az eljárás megindításáról a hatáskörrel rendelkező szerv dönt és a 

203 OBH 3510/2009.
204 OBH 1091/2009.
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bejelentőnek nincsenek ügyféli jogai. A biztos rámutatott, hogy a bejelen-
tő – mivel az ügyre vonatkozó tényről tudomással bír – akár tanúként is 
meghallgatható, ami számtalan, az eljárás gazdaságosságát és hatékonysá-
gát is magában hordozó előnnyel járhat, a tényállás alaposabb és gyorsabb 
tisztázását segítheti. A hatályos jogszabályok alapján a meghallgatás során 
eleve meg kell állapítani a tanú személyazonosságát, így pedig kizárható, 
hogy más nevében előterjesztett bejelentés alapján folytatódjon az eljárás, 
és minimalizálható az abból fakadó visszásságok esélye is.

A feltárt visszásságok megelőzése érdekében a biztos felkérte az APEH 
elnökét, biztosítsa, hogy a jövőben kizárólag azon közérdekű bejelentések 
alapján indítsanak hatósági eljárást, amelyek valóban az abban előterjesz-
tőként megjelölt személytől származnak. Biztosítsa továbbá, hogy az állami 
adóhatóság a névtelen beadványok alapján csak kivételesen, a rendelke-
zésre álló információk alapos mérlegelése után, indokolt esetben indítson 
eljárást, az adóhatóság pedig minden esetben adja át a bűncselekményt 
vagy szabálysértést elkövető, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozó 
bejelentő adatait az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogo-
sult szerv részére. Felkérte arra is, hogy az adóhatóság a bejelentőt minden 
esetben tájékoztassa arról, hogy természetes személyazonosító adatainak 
zárt kezelését kérheti, szükség esetén hallgassa meg tanúként, és ennek 
során állapítsa meg személyazonosságát, tárja fel, hogy az adózóval milyen 
viszonyban van, nem elfogult-e, és az estleges elfogultságát megalapozó 
tényt nyilatkozata alapján a jegyzőkönyvben rögzítse, végül pedig fi gyel-
meztesse jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás, illetve a hamis vád 
jogkövetkezményeire.

3. Az adóeljárások gyakorlatával kapcsolatban vizsgálódott a biztos azon 
beadvány alapján, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az APEH Kö-
zép-dunántúli Regionális Igazgatósága megismételt adóellenőrzését nem 
szabályosan indította meg vele szemben, továbbá az ellenőrzés során mu-
lasztási bírság kilátásba helyezésével kívánta nyilatkozattételre kényszeríteni. A 
biztos megállapította, hogy az Art. alapján az adózó – főszabályként – ma-
gára nézve nyilatkozattételre nem kötelezhető, az ellenőrzés alá vont adózó 
a saját ügyében a nyilatkozattételt bármikor megtagadhatja. A nyilatko-
zattétel megtagadásának következménye, hogy az eljáró hatóság a rendel-
kezésére álló egyéb adatokra, bizonyítékokra alapozva hozza meg dönté-
sét. Az Art. garanciális szabályai szerint a becslést, valamint a mulasztási 
bírságot nem lehet automatikusan minden nyilatkozattétel elmulasztáskor, 
megtagadáskor alkalmazni: kizárólag akkor, ha az érintett adózó a nyilat-
kozattételre köteles, de ennek nem tesz eleget. A jelentés kiemeli, hogy az 
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adózótól saját ügyében, saját magára nézve csupán felvilágosítás kérhető, 
annak megtagadása esetén azonban szankció nem alkalmazható. A biz-
tos szerint mindezek alapján különösen nem minősül az együttműködési 
kötelezettség megtagadásának az a helyzet, ha az adózó saját ügyében a 
kért dokumentumait, bizonylatait az adóhatóság számára átadja, de azokat 
külön nyilatkozattal már kommentálni nem kívánja. Együttműködési köte-
lezettségét az adózó csak akkor sérti meg, ha az idézésére nem jelenik meg, 
dokumentumait, bizonylatait nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére, 
illetve más adózó vizsgálata során mulasztja el az adóhatóság által kért 
nyilatkozattételt. A biztos megállapította, hogy a Közép-dunántúli Regio-
nális Igazgatóság a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszás-
ságot okozott, amikor mulasztási bírság és becslés kilátásba helyezésével 
akarta elérni, hogy a panaszos nyilatkozattétel keretében válaszoljon kér-
déseire. A feltárt visszásság jövőbeni elkerülése érdekében az ombudsman 
kezdeményezte az APEH elnökénél, hogy hívja fel minden munkatársának 
fi gyelmét arra, hogy a nyilatkozattétel saját magára vonatkozóan az adózó-
nak joga és nem kötelessége, ilyen esetben a nyilatkozattétel megtagadása 
esetén szankció nem alkalmazható és kilátásba sem helyezhető.205

4. Az országgyűlési biztos egy illetékügyben benyújtott panaszt kivizsgálva 
megállapította, hogy az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Illeték 
Főosztálya, mint elsőfokú adóhatóság jelentősen túllépte az ügyintézési ha-
táridőt. Az illeték törlésére irányuló kérelem elbírálása ugyanis a harminc 
napos ügyintézési határidővel szemben több mint egy évet vett igénybe. A 
lefolytatott vizsgálat azt is feltárta, hogy bár az ügyfelet tájékoztatták a ké-
sedelmes ügyintézés miatt őt megillető kamat igényjogosultságáról, a ka-
matfi zetésről nem intézkedtek, a kiutalás elmaradt. Az ügyintézési határidő 
túllépése mellett az adóhatóság működésében megfi gyelhető volt bizonyos 
szervezetlenség: az egyes szakterületek nem megfelelő kommunikációja is 
hozzájárult az ügyintézés hiányosságaihoz. Mindez látható például abban, 
hogy – bár a lehetőséget az ügyfél maga is felvetette – a visszatérítendő 
illetékösszeget nem számították bele az újra kiszabott illetékbe, pedig ha 
megteszik, az ügyintézés egyszerűbb és gyorsabb lehetett volna. A biztos 
jelentésében rögzítette, hogy az ügyintézési határidő jelentős túllépése és 
az adóhatóság szervezetlen működése sérti a jogbiztonságot és az ügyfelek 
tisztességes eljáráshoz való jogát, ezért felkérte az APEH elnökét, hogy va-
lamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét fi gyelmeztesse 
az ügyintézési határidők betartásának fontosságára, továbbá kérje fel az 

205 OBH 1109/2009.
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illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakte-
rületek együttműködésére. Az APEH elnöke az ombudsmani ajánlást el-
fogadta.206

5. Egy másik ügyben a helyi adó megfi zetésével kapcsolatos probléma képezte 
a vizsgálat alapját. Az ombudsmanhoz forduló panaszos beadványa sze-
rint Szerencs Város önkormányzati adóhatósága édesanyját annak ellenére 
kötelezte kommunális adó megfi zetésére, hogy már a 77. életévét betöl-
tötte, noha a vonatkozó helyi adó rendelet értelmében – életkora alapján 
– adómentességre lett volna jogosult, a jegyzőnek pedig hivatalos tudomá-
sa volt édesanyja életkoráról. A vizsgálat feltárta, hogy nem egyeztethető 
össze az Art. rendelkezéseivel, így a jogbiztonságot sérti a helyi szabályozás 
azon eleme, amely évente megismétlendő kérelem előterjesztéséhez köti az 
életkor alapján járó kommunális adómentesség biztosítását. A biztos meg-
állapította, hogy az adózók tisztességes eljáráshoz való jogával ellentétes 
az olyan adóztatási gyakorlat, amely az adómentesség igénybe vételéhez 
feltételül szabja a köztudottan egy irányba változó életkor igazolását. Rá-
mutatott arra is, hogy az adóeljárás során teljesítendő kötelezettségek és az 
adózó jogai teljes mértékben függetlenek az adózók szándékaitól. Így nem 
befolyásolhatja az, hogy az érintett adózók önként lemondanak-e adómen-
tességükről, ezzel kívánva hozzájárulni a településük költségvetési bevéte-
leinek növeléséhez. A település működéséért, fejlődésért érzett állampol-
gári felelősséget nem lehet összekeverni a helyben lakó személyek adójogi 
kötelezettségeivel és jogaival. A visszásságok megszüntetése érdekében a 
biztos kezdeményezte a jegyzőnél az adófi zetési kötelezettséget előíró hatá-
rozat visszavonását, a befi zetett adó törvényes kamattal növelt összegének 
visszatérítését, valamint javasolta a képviselő-testületnek a vonatkozó ren-
deleti szabályozás hatályon kívül helyezését.207

Gyermekek jogállásával kapcsolatos eljárások
1. Az egyik kiemelt ügyben egy Afganisztánban született, de Magyarorszá-
gon élő, hontalan személy Budapesten született gyermeke jogállásának ren-
dezésével kapcsolatban fordult az állampolgári jogok biztosához.208 A pana-
szos azt sérelmezte, hogy negyedik gyermekét, aki már elmúlt másfél éves – 
a három idősebbtől eltérően – a magyar hatóságok nem hajlandók magyar 
állampolgárnak tekinteni, az eljárás pedig több mint egy éve húzódik. 

206 AJB 2542/2009.
207 OBH 6058/2008.
208 AJB 4713/2009.
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Annak tisztázása érdekében, hogy a gyermek valamelyik szülője után 
szerez-e a magyar állampolgárságot a születés anyakönyvezésére irányuló 
eljárásban vizsgálni kell a szülők állampolgárságát.209 A szülők a személy-
azonosságukat és az állampolgárságukat érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, úti okmánnyal igazolhatják. Az állampolgársági törvény (Áptv.)210 
elrendeli, hogy az ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell te-
kinteni a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyar-
országon született gyermekét. A panaszos negyedik gyermekének esetében 
a szülők valamennyi törvényi feltétel fennállását érvényes okiratokkal iga-
zolták, ennek ellenére az anyakönyvvezető az újszülött állampolgárságát 
nem jegyezte be a születési anyakönyvbe. Az anyakönyvvezető arra hivat-
kozott, hogy a vonatkozó rendelet211 értelmében a hontalan szülők Magyar-
országon született gyermeke esetében a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal (BÁH) feladata megállapítani, hogy magyar állampolgárnak kell-e 
tekinteni, ezért az iratokat előbb meg kellett küldenie a BÁH-nak.

A jelentés kiemeli, hogy a Magyar Köztársaság a gyermekjogi egyez-
ményhez212 való csatlakozásával vállalta, hogy a hazai közigazgatási hatósá-
gok minden, a gyermeket érintő döntésükben elsősorban a gyermek min-
denekfelett álló érdekét veszik fi gyelembe. Az egyezmény alapján minden 
gyermeknek joga van ahhoz, hogy a születésekor anyakönyvezzék, és ettől 
kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjon, állampolgárságot szerezzen. Az 
egyezmény kötelezettségként deklarálja azt is, hogy az államoknak gon-
doskodniuk kell arról, hogy e jogokat a nemzetközi okmányokban vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően érvényre juttassák, különösen akkor, ha 
ennek hiányában a gyermek hontalanná válna.

A biztos jelentésében megállapította, hogy a gyermek védelemhez és 
gondoskodáshoz való jogával és a jogbiztonság követelményével összefüggő 
visszásságot eredményez az a jogszabályi rendelkezés, amelynek alapján az 
anyakönyvvezető a hontalan szülők olyan Magyarországon született gyer-
mekeinek az iratait is kötelesek az „állampolgársági ügyekben eljáró szerv-
nek” megküldeni, akik esetében a törvényben megjelölt feltételek fennállá-
sa már az anyakönyvi eljárásban is kétséget kizáróan megállapítható. 

209 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (At.) 13. § (2) bekezdése.

210 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 3. § (3) bekezdésének 
a) pontja.

211 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) 
BM rendelet 18. § (4) bekezdése.

212 Lásd a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényt.
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A vizsgálat során kiderült, hogy a BÁH eljárása azért húzódott el, mert 
időközben a panaszos szülők hontalanságának ellenőrzésével kapcsolatban 
vizsgálatot indítottak, ugyanis vitatták az afgán állampolgárságból történt 
elbocsátást igazoló okiratot. A hontalanság elismeréséről szóló jogerős ha-
tározatot azonban az idegenrendészeti hatóság nem vonta vissza, amely 
ennélfogva mindenkire – a BÁH-ra nézve is – kötelező volt. A biztos szerint 
ugyan annak nincs akadálya, hogy a hontalanság tényét bármikor felülvizs-
gálják, azonban a gyermeket az ellenkező bizonyításáig, a szülők hontalan 
jogállásának felülvizsgálatára irányuló eljárás alatt is, magyar állampol-
gárnak kell tekinteni, és alanyi joga van arra, hogy a Magyar Köztársaság 
területén tartózkodjék. Így az a tény, hogy a BÁH a hontalan jogállása el-
ismeréséről szóló jogerős idegenrendészeti határozatot annak visszavonása 
nélkül hagyta fi gyelmen kívül, a jogbiztonság követelményével, valamint a 
jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. A biztos meg-
állapította továbbá, hogy a Magyar Köztársaság területén történő tartóz-
kodáshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a BÁH azzal, hogy 
az állampolgársági törvény megfelelő alkalmazása helyett felhívták a pa-
naszosokat arra, hogy a negyedik gyermekük számára letelepedett státust 
kérjenek. Mindezek alapján az ombudsman ajánlással fordult az igazság-
ügyi és rendészeti miniszterhez, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy 
a BÁH az állampolgársági törvény előírásainak megfelelően, az ellenkező 
bizonyításáig magyar állampolgárnak tekintse a gyermeket, valamint a vo-
natkozó rendelet felesleges rendelkezését helyezze hatályon kívül.

2. Egy másik ügyben213 egy magyar állampolgárságú férfi  azért fordult a 
biztoshoz, mert budapesti otthonában, orvos jelenléte nélkül született gyerme-
két az anyakönyvi hivatal közel hat hét elteltével sem anyakönyvezte, arra 
hivatkozva, hogy a panaszos által bemutatott iratokról hiányzott az orvos 
pecsétje. Az iratokat az eljáró anyakönyvvezető visszaadta a panaszosnak 
azzal, hogy a hiányzó bélyegzőlenyomatot és a szülésről készült orvosi jegy-
zőkönyvet pótolja, azonban ő – mivel a szüléskor orvos nem volt jelen és 
arról egyidejű orvosi jegyzőkönyv sem készült – azt nem tudta pótolni. 
A kapott tájékoztatás szerint az anyakönyvi hivatal állásfoglalást kért az 
ügyben az illetékes regionális közigazgatási hivataltól, amely szintén úgy 
nyilatkozott, hogy az orvos által kiállított bizonyítvány nélkül a születés az 
anya adataival nem anyakönyvezhető, illetve intézeten kívüli szülés esetén, 
ha annál orvos nem működött közre, az anyának és gyermekének utólag 
meg kell jelennie az orvosnál. A közigazgatási hivatal szerint a vizsgálat-

213 OBH 1449/2008.
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ról készült orvosi szakvéleménynek minimálisan tartalmaznia kell az anya 
személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, születés tényét, idejét, va-
lamint a gyermeknek a szülő anyától való leszármazása tényét. E szakvéle-
mény felhasználásával lehet aztán a szükséges jegyzőkönyv nyomtatványt 
kitölteni és a gyermeket anyakönyvezni.

A vizsgálat során a biztos áttekintette a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (At.), valamint an-
nak végrehajtásáról szóló rendelet214 előírásait, és megállapította, hogy a 
jogalkotó elmulasztotta szabályozni, hogy miként kell bejelenteni az olyan, 
intézményen kívül világra jött gyermek születését, ahol a szülésnél orvos 
nem volt jelen. Az At. szerint a születés tényét „az orvos által kiállított bi-
zonyítvány igazolja”, arról azonban semmilyen jogszabály nem rendelke-
zett, hogy milyen szakorvostól származó, milyen tartalommal kiállított 
bizonyítványt – esetleg más okiratot – kell bemutatniuk a szülőknek. Az 
ombudsman megállapította, hogy a közigazgatási hivatal a jogbiztonság 
követelményével összefüggő visszásságot okozott, mivel az eljárása során 
túllépte hatáskörét, amikor az anyakönyvi bejegyzéshez olyan pótlólagos 
feltételeket írt elő, amit semmilyen jogszabály nem ír elő. A biztos a jelentés 
megállapításait fi gyelembe véve kezdeményezte az igazságügyi és rendé-
szeti miniszternél, hogy intézkedjen a végrehajtási rendelet olyan tartalmú 
kiegészítéséről, amely rendezi a születés bejelentésének módját az intéze-
ten kívül, orvos jelenléte nélkül világra jött gyermekek esetén.

3. A biztos egy másik átfogó jelentésben két ügy vizsgálatára is kitért.215 
A magyar állampolgár panaszosok mindkét ügyben a férjezett jogállású, 
román állampolgár élettársuktól származó gyermekeik családi jogállásának, 
valamint magyar állampolgárságának rendezése ügyében fordultak a biztoshoz. 
Sérelmezték, hogy az élettársi kapcsolatból származó gyermekeik szüle-
tési anyakönyvi bejegyzésében apaként nem az ő nevük szerepel, hanem 
az anya román állampolgárságú férjének neve, továbbá az apai jogállásuk 
hivatalos elismerésére irányuló erőfeszítéseik is sikertelenek voltak. A pa-
naszosok élettársai mindkét esetben – gyermekeik nélkül – visszatértek Ro-
mániába, azonban tartozódási helyükről a panaszosok nem rendelkeztek 
információval, így a gyermekek törvényes képviselő nélkül maradtak.

A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon a férjezett jogállású 
anyák élettársi kapcsolatból származó gyermekei születésének anyaköny-

214 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 
7.) BM rendelet.

215 OBH 1128/2007.
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vezésekor a gyermek apjaként a férj adatait kell bejegyezni. Amennyiben a 
születési anyakönyvi bejegyzés szerint a nem magyar állampolgár anya fér-
je is külföldi, az apaság vélelmének megdöntéséig a gyermeket akkor sem 
lehet magyar állampolgárnak tekinteni, ha az anya magyar állampolgár 
élettársa – akár az anyával egybehangzóan – azt állítja, hogy a gyermek tőle 
származik. A gyermekek születési anyakönyvébe így az „állampolgársága 
ismeretlen” bejegyzés került, tekintettel arra, hogy a fentiek alapján ma-
gyar állampolgárságot nem szerezhették meg, a külföldi állampolgárságot 
pedig a szükséges okmányokkal nem igazolták. Amennyiben a román ha-
tóságok a román apától és román anyától származó gyermeket Magyaror-
szágon született román állampolgárként regisztrálják, a családjogi jogállás 
rendezése ügyében az 1958-ban aláírt magyar-román jogsegélyszerződés 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, mely szerint a két ország állam-
polgárait érintő származás vélelmének megdöntésére irányuló kérelmek 
elbírálására azon állam bíróságának van joghatósága, amelynek a gyermek 
az állampolgára. 

Így a panaszosok hiába tudták volna orvosi szakvéleménnyel igazolni, 
hogy a gyermekek tőlük származnak, a kétoldalú jogsegélyszerződés ren-
delkezései alapján a magyar bíróság – joghatóság hiányában – nem járt vol-
na el, a szomszédos Románia földrajzilag távol eső, idegen nyelven eljáró, 
ismeretlen jogot alkalmazó bírósága előtti jogérvényesítés leküzdhetetlen 
nehézséget jelentett volna a számukra. Az apaság vélelmének megdöntésé-
re irányuló per hiányában azonban nem volt esély arra, hogy a gyermekek 
biológiai származása és magyar állampolgársága a jog által is elismerést 
nyerjen.

A biztos a jelentésben megállapította, hogy azzal, hogy nincs lehetőség 
az apasági vélelem megdöntésére irányuló pert hazai bíróság előtt meg-
indítani, a jogalkotó nem tett eleget a gyermekjogi egyezményben vállalt 
azon kötelezettségének, miszerint minden szükséges intézkedést megtesz 
azért, hogy a gyermekjogi egyezményben elismert jogok érvényesülhesse-
nek. A fennálló jogi helyzet – a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső 
jog összhangjának hiánya miatt – a jogbiztonság követelményével, továbbá 
a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüg-
gő visszásságot okozott. 

A vizsgált ügyekben kiderült, hogy a gyermekek születési anyakönyvi 
kivonatukon kívül semmiféle hivatalos okmánnyal nem rendelkeztek, így 
– hivatalos lakcím, illetve tartózkodási hely hiányában – még az általános 
iskolába sem tudtak beiratkozni. Annak ellenére sem, hogy Magyarország 
a gyermekjogi egyezményben vállalta, hogy valamennyi, a joghatósága alá 
tartozó gyermek számára biztosítja az ingyenes alapfokú oktatást, ennek 
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hiánya tehát ugyancsak a gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges gon-
doskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott. A BÁH a jogbiz-
tonság követelményével összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy a pana-
szos román állampolgár szülőktől származó, ismeretlen állampolgárságú 
személyként anyakönyvezett kiskorú gyermekeit – okmányok hiányában is 
– EGT216 állampolgárként kezelte, és a tartózkodási okmány kiadását olyan 
feltételhez kötötte, amelyet azok önhibájukon kívül nem tudtak teljesíteni.

A biztos javasolta az oktatási és kulturális miniszternek, hogy kezdemé-
nyezze a közoktatási törvény olyan tartalmú kiegészítését, amely biztosítja, 
hogy a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó, de nem magyar ál-
lampolgár kiskorúak – hivatalos lakcímet vagy tartózkodási helyet igazo-
ló okmány hiányában is – hozzáférjenek az ingyenes alapfokú oktatáshoz. 
Felkérte továbbá az érintett tárcák minisztereit, hogy az apasági vélelem 
megdöntésére irányuló perek megindításának egyszerűsítése, így a gyer-
mekek jogállása rendezésének megkönnyítése érdekében kezdeményezzék 
a magyar–román jogsegélyszerződés felülvizsgálatát.

Családtámogatási eljárással kapcsolatos ügyek
1. 2008 végén és 2009 elején számos, a családtámogatási rendszerrel, a Ma-
gyar Államkincstár (MÁK) egyes szerveinek eljárásával kapcsolatos panasz 
érkezett a biztoshoz. A panaszosok mind a magyar illetékességű, mind a 
nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben sérelmezték az eljárások méltány-
talan, az előírt határidő többszörösét meghaladó mértékű elhúzódását. A 
panaszok nyomán elrendelt átfogó ombudsmani vizsgálat217 fényt derített a 
nemzetközi adategyeztetésben használatos formanyomtatványok nehézkes 
működésére, a hazai hatóságok illetékesség változása által okozott késede-
lemre, a nemzetközi ügyosztály túlterheltségére és az ügyfelek tájékozott-
ságának-tájékoztatásának alacsony szintjére. A vizsgálat során tapasztaltak 
szerint általános problémát jelent, hogy a MÁK feladatát átszervező, meg-
változtató, hozzá új hatáskört telepítő jogszabályok elfogadását megelőzően 
nem készültek hatástanulmányok, a változtatások modellezése nem történt 
meg. Ennek hatására „menet közben” lehetett csak kialakítani a megfelelő 
struktúrát, ami nehézségeket eredményezett. A nemzetközi elemet tartal-
mazó családtámogatási ügyek hatékony feldolgozása a MÁK és az eljárás-
ban részt vevő más szervek közötti konstruktív együttműködést feltételez-
ne, amely azonban nem optimálisan működik.

216 Európai Gazdasági Térség: az európai uniós tagállamokat, valamint az EFTA orszá-
gokat (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) tömöríti.

217 OBH 3855/2008.
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A MÁK egyes igazgatóságai, szervei közötti kommunikáció ugyan elsőd-
legesen elektronikus úton történik, az egészségbiztosítási szervekkel azon-
ban kizárólag postai úton működik a kapcsolattartás, mereven elzárkózva 
az egyéb lehetőségektől. A külföldi szervek viszonylatában pedig minden 
uniós tagállam ragaszkodik a papír alapú ügyintézéshez, így – bár beindult 
a családtámogatási ellátások tekintetében az ügyfélkapun keresztül történő 
ügyintézés – a nemzetközi ügyek ez alól a közeljövőben is kivételt jelen-
tenek majd. A MÁK eljárását a tetemes ügyteher és ügyhátralék mellett 
nehezíti, hogy a külföldi hatóságok válaszadási fegyelme esetleges, messze 
eltér a jogszabályban rögzített 90 naptól.

Az átfogó vizsgálat során a megkeresésekre beérkezett válaszok, valamint 
a helyszíni vizsgálatok során tapasztaltak alapján egyértelműen megállapít-
ható volt, hogy az eljárások elhúzódásához több tényező együttes megléte 
járult hozzá. A folyamatos strukturális átalakításokat és feladatbővítéseket 
nem követte egyenes arányban a munkateher ellátáshoz szükséges személyi 
állomány biztosítása. A MÁK-hoz új hatáskört telepítő jogszabályok elfo-
gadását megelőzően nem készültek hatástanulmányok, több ízben kellett 
módosítani belső átalakítással a már kialakított és az állampolgárok által 
megismert eljárásrendet. A biztos megállapította, hogy az emiatt kialakult 
helyzet, valamint az eljárások tömeges elhúzódása a tisztességes eljáráshoz 
való joggal összefüggésben visszásságot okozott.

Tekintettel arra, hogy a családtámogatási eljárások alapvetően elektro-
nikus adatfelvételre épülnek, valamint a határozatok által megállapított 
ellátás is elektronikus nyilvántartásba kerül, elengedhetetlen a gyors és ha-
tékony számítógépes rendszer működése. A vizsgálat megállapította, hogy 
– a folyamatos fejlesztések ellenére – az országosan egységes adatbázis csak 
2010 januárjától működik majd. A jelentésben a biztos kiemelte, hogy az 
elbíráláshoz szükséges adatok beszerzése gyorsabb és hatékonyabb lenne 
más nyilvántartó hatóságokkal történő online kapcsolat megléte esetén. Az 
ügyek vizsgálata során az is nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes kincstári igaz-
gatóságok, kirendeltségek nem rendelkeztek, illetőleg rendelkeznek közös, 
elektronikus hozzáférésű adatbankkal.

A vizsgálat feltárta, hogy a kincstári szervek több alkalommal nem a 
megfelelő határidőben jártak el az illetékességi vita megállapítása, illetve 
az ügyirat áttétele során sem, amely ugyancsak a tisztességes eljáráshoz 
való joggal összefüggő visszásságot okozott. A biztos azt is megállapította, 
hogy az érintett egészségbiztosítási pénztárak a terhességi-gyermekgondo-
zási segély, a gyermekgondozási díj iránti kérelem elutasítása esetén nem 
tesznek eleget a jogszabályban meghatározott, a kincstári szervek és a csa-
ládtámogatási kifi zetőhelyek felé fennálló jelzési kötelezettségüknek, a ki-
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számíthatatlan helyzet pedig a jogbiztonság követelményével összefüggés-
ben visszásságot okoz.

A biztos kifejtette, hogy a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben a va-
lódi ügyintézési időtartamot jelentősen befolyásolja, hogy a 90 napos ügyintézési 
határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok beszerzésének 
ideje. Formálisan ugyan az előírt határidőn belül születik meg a döntés, 
valójában közel egy évig is elhúzódhat az eljárás. Az ügyfél szempontjából 
pedig rendkívül méltatlan helyzetet eredményez az, hogy esetleg egyedül-
álló szülőként akár egy évet is kelljen várnia ellátás nélkül. A MÁK elnö-
ke válaszában kifejtette, hogy a másik tagállam hatóságának hosszú ideje 
elmaradó válasza esetében – ha a magyar hatóság az elsődleges tehervi-
selő – az ügyfél nyilatkozata alapján ideiglenes határozattal megkezdik a 
folyósítást. Jelenleg ugyanakkor nincs olyan eszköz a tagállamok kezében, 
amelyet másik érintett tagállam késlekedése esetén alkalmazni lehetne. Az 
egyes tagállamok hatóságai egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, 
így a magyar hatóságoknak is csak arra van módja, hogy felhívják az érin-
tett másik felet a válaszadás elmaradására, és újra kérjék az információ 
megadását. 

A biztos megállapította, hogy további problémát jelent, hogy a MÁK a 
nemzetközi ügyek esetében a tényállás tisztázásához szükséges nyomtat-
ványokat nem könyvelt levélpostai küldeményként küldi: az ügyfelek így 
késedelmes ügyintézés estén hiába fordulnak panasszal a külföldi hatóság-
hoz, semmilyen bizonyító erővel bíró irat nincs a kezükben arra, hogy a 
magyar fél már megküldte a szükséges nyomtatványt. A MÁK tájékoztatása 
szerint a költségcsökkentés miatt nem tartják indokoltnak, hogy az éves 
szinten több tízezer küldemény külföldre történő postázása tértivevénnyel 
történjen.

A jelentés egy konkrét panasz alapján kitért arra a problémára is, hogy 
ha a gyermek egy másik tagállamban jár egyetemre, a magasabb összegű 
családi pótlék igényléshez szükséges, nem magyar nyelven kiállított igazo-
lást csak hiteles magyar fordítással ellátva nyújthatják be. A biztos szerint 
aggályosnak minősül a jelenlegi szabályozás és gyakorlat, mivel a hiteles 
fordítás díja meghaladja az igazolással elérhető emelt összeget, és így a csa-
lád kvázi elesik a magasabb összegű családi pótléktól, és csak az alapösszeg 
válik elérhetővé.

A biztos a feltárt visszásságok jövőbeni elkerülése érdekében kezdemé-
nyezte a MÁK elnökénél, hogy fordítson nagyobb fi gyelmet a regionális 
igazgatóságok esetében az egységes, a törvényes működés rendjének meg-
felelő jogalkalmazás felülvizsgálatára, továbbá a belső átszerveződések 
során az állampolgárok felé tett tájékoztatási kötelezettség teljesítésének 
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fokozott felügyeletére, valamint vizsgálja felül a jogszabályban foglalt – il-
letékességváltozás miatti – ügyirat átadási határidő betartását, annak eset-
leges akadályainak feltárásával együtt. Mivel a támogatás folyósításának 
felfüggesztésével kapcsolatos gyakorlat okozta visszás helyzetet a MÁK az 
új, egyszerűsített eljárásrend bevezetésével orvosolta, ezzel kapcsolatban 
a biztos ajánlást nem fogalmazott meg. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) főigazgatójának javasolta, hogy a családok támogatásáról 
szóló kormányrendelet alapján fennálló kötelezettség alkalmazását vizs-
gálja felül. A biztos felkérte továbbá a pénzügyminisztert, hogy a jövőben 
a MÁK-hoz újabb feladatok ellátását delegáló eljárásában fokozott fi gyel-
met fordítson az előzetes háttértanulmányok, a személyi és tárgyi feltételek 
meglétének kialakítására. Végezetül javasolta a Kormánynak, hogy tegye 
meg a szükséges lépéseket a tekintetben, hogy a magasabb összegű családi 
pótlék igénylésekor ne érje hátrány a külföldön tanulmányokat folytató 
gyermeket nevelő szülőket.

2. A biztos egy beadvány alapján vizsgálatot218 folytatott a MÁK családtámo-
gatási ellátások igénylésekor alkalmazott eljárásával kapcsolatban. A panaszos 
azt sérelmezte, hogy az igénylőlap kitöltésén kívül az ügyfélszolgálaton az 
anya lakcímkártyáját, tajkártyáját, továbbá a gyermek tajkártyáját, lakcím-
kártyáját is kérték.

A jelentés kiemeli, hogy a közigazgatási eljárási törvény értelmében az 
ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető 
olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az 
adat továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehe-
tővé teszi, vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri.219 Az 
adatok továbbítására vonatkozó törvényi felhatalmazást a családok támo-
gatásáról szóló törvény220 adja meg, melynek értelmében az igazgatási el-
járás során az igényelbíráló szerv adatot kérhet az Egészségbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős szervtől, illetve az egészségbiztosítási szervtől, továbbá 
a személyi adatokat és lakcímét nyilvántartó szervtől a családtámogatási 
ellátásra való jogosultság elbírálása, fennállásának ellenőrzése céljából.

A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet221 5. számú mellékle-
te (az anyasági támogatás igénybejelentő formanyomtatványa) az igénybe-

218 OBH 5927/2008.
219 A Ket. 36. § (2) bekezdése.
220 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 48. § (1) bekezdése.
221 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. § (3) bekezdése.
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jelentéshez csatolandó dokumentumok között említi az igénylő lakcímről 
szóló hatósági igazolványának, illetőleg a tajkártya, valamint a gyermek 
tajkártyájának másolatát. A MÁK tehát a végrehajtási rendelet rendelkezé-
seinek megfelelően, de a Ket. előírásaival ellentétesen kérte a dokumentu-
mokat, az azokban igazolt adatokat ugyanis a hatóság nyilvántartása tar-
talmazza.

A vizsgálat által érintett családtámogatási ellátások igénylésekor az igény-
lőnek a közigazgatási eljárási törvény indokolásán és rendelkezésein alapu-
ló valós elvárása az, hogy az azonosításán túlmutató adatainak igazolására 
a közigazgatási szerv ne kötelezze. A biztos álláspontja szerint a végrehaj-
tási rendelet előírása nincs összhangban a közigazgatási eljárási törvény 
idézett előírásával, amely így sérti a jogbiztonság követelményét. A vizsgá-
lat során megkeresett szervek válaszaiból kiderült az is, hogy hiányoznak a 
közigazgatási szervek közötti hiteles elektronikus kapcsolattartás feltételei 
– az infokommunikációért felelős kormánybiztos tájékoztatása szerint ezek 
megvalósulása csak 2011. január 1-jére várható –, amely betarthatatlanná 
teszi a Ket. erre vonatkozó rendelkezését. 

A kormánybiztos tájékoztatta az országgyűlési biztost arról is, hogy 2009. 
január 1-jétől a családtámogatási ügyintézésben lehetővé vált az elektronikus 
beküldés, ezzel párhuzamosan megszűnt a dokumentumok eredetben való 
bemutatásának kötelezettsége, csak (egyszerű) másolatban kell a kérelemhez 
csatolni a tajkártyák, a születési anyakönyvi kivonat és a lakcímigazolványok 
másolatát. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a hatályos jogszabályi 
rendelkezések ennek ellentmondó előírásokat tartalmaznak. Így például a 
jogszabályi előírás szerint anyasági támogatás esetén a támogatást az igény-
elbíráló szerv bankszámlára vagy kifi zetési utalványon utalja, és ennek meg-
történtét a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatának hátoldalára 
rávezeti, amely feltételezi az irat eredetiben történő csatolását.

A biztos a jelentésben kifejtette, hogy véleménye szerint az elektronikus 
ügyintézés lényege, hogy az a papír alapú ügyintézés hátrányait nélkülö-
zi. Nem lehet „működő elektronikus ügyintézési módnak” nevezni, és a 
közigazgatási eljárási törvény elektronikus ügyintézéssel szemben rögzített 
elvárásainak sem felel meg az a megoldás, amikor a családtámogatási el-
látások igénylésekor egy e-mail címre lehet küldeni az igénylést, amit a 
MÁK ügyintézője kinyomtat, aláírásra visszapostáz az igénylőnek, aki azt 
ezután postán, vagy személyesen kénytelen visszajuttatni a MÁK-nak. A 
biztos megállapította, hogy annak ellenére, hogy a szabályozás alapján az 
állampolgárok jogilag megalapozottan várják el a családtámogatási ellátá-
sokkal kapcsolatos hatósági ügyintézésben az egyszerűsített megoldásokat, 
ezek vagy egyáltalán nem valósulnak meg, vagy formális keretek közöt-
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ti bonyolult látszatmegoldások nyújtására képesek, amely a jogbiztonság 
követelményével összefüggő visszásságot okoz. Az ombudsman ezért kez-
deményezte a Kormánynál, hogy gondoskodjon a családtámogatási ellátá-
sok igénylésével összefüggő jogszabályi következetlenségek kiszűréséről, a 
szükséges módosítások megtételéről, valamint kezdeményezte a pénzügy-
miniszternél az elektronikus úton történő ügyintézés megvalósítását a csa-
ládtámogatási ellátásokkal kapcsolatban. 

3. Az országgyűlési biztos hivatalból vizsgálta a kiskorú anyák gyermekei 
gyámrendelésével kapcsolatos gyámhivatali gyakorlatot.222 A 18. életévét be nem 
töltött kiskorú – kivéve ha házasságot kötött – cselekvőképtelen, illetve 
korlátozottan cselekvőképes, így a családjogi szabályok szerint szülőként a 
szülői felügyeleti joga is szünetel, vagyis gyermeke számára gyámot kell ki-
rendelni a szülő nagykorúvá válásáig. A gyámság alá tartozó kiskorú részé-
re a gyámhatóság rendel gyámot, a gyámrendelés szükségességét pedig a 
kiskorú legközelebbi rokonai kötelesek a gyámhatóságnak haladéktalanul 
bejelenteni. Ha azonban hivatalos eljárása során a bíróság, az anyakönyv-
vezető, a hagyatéki leltározást végző és az egyéb államigazgatási feladatot 
ellátó szerv tudomására jut a gyámrendelés szükségessége, akkor kötelesek 
ezt a tényt a gyámhatósággal közölni. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a gyámrendelés szükségességességét 
többnyire a kiskorú szülő és a gyámul kirendelhető személy együttesen, 
a szülést követő rövid időn belül kezdeményezik. Az anyakönyvezetők a 
gyámhivatalokat a kiskorú szüléséről közvetlenül általában nem értesítik. 
A biztos ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a közvetlen értesítés hi-
ánya a gyámrendelést, a családi ellátások igénylésére vonatkozó igények 
benyújtását késleltetheti, ezáltal a gyermek kiemelt védelemhez fűződő 
jogával összefüggő visszásság közvetlen veszélyét keletkezteti. A vizsgálat 
kitért arra, hogy korábban a gyámhatóságokról és gyámügyi eljárásról 
szóló kormányrendelet223 nem tartalmazott olyan rendelkezést, amely a 
gyámhivatalokat kötelezte volna arra, hogy a gyámkirendelésről értesítsék 
a MÁK-ot. A jogszabályi kötelezettség hiányában az egyes gyámhivatalok 
tapasztalataik alapján alakították joggyakorlatukat. 2009. január 1-jétől a 
gyámrendelésről való értesítésre a hatóságokat ugyan jogszabály is kötele-
zi, a jogértelmezés és joggyakorlat azonban országos szinten továbbra sem 
lett egységes, ami a biztos szerint sérti a jogbiztonság követelményét. 

222 AJB 2106/2009.
223 A gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet.
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A családjogi törvény (Csjt.) értelmében224 a gyámot a gyámsággal járó 
jogok és kötelezettségek – így a gyermek után járó családi pótlék is – a 
gyámkirendelő határozat kézhezvételét követő naptól illetik meg. A családi 
pótlék a jogosult részére az igény benyújtásának időpontjától jár, késedel-
mes benyújtás esetén két hónapos visszamenőleges folyósítás akkor lehet-
séges, ha a hatóság a határozat kézhezvételénél korábbi időpontban jelöli 
meg a gyámság gyakorlásának kezdetét. A biztos szerint a két hónapon túli 
gyámrendelések – különös tekintettel arra is, hogy a gyermeknek a gyám-
rendelésig nincs törvényes képviselője – visszásságot okoznak a gyermek a 
védelemhez és gondoskodáshoz való jogával, továbbá a tisztességes eljárás-
hoz való jog tekintetében. 

A vizsgálat megállapította azt is, hogy egyes folyósító szervek a csalá-
di pótlék folyósítását jogszabálysértő, a gyermek védelemhez és gondos-
kodáshoz való jogával, valamint a jogbiztonság követelményével ellentétes 
módon, a gyámkirendelő határozat jogerőre emelkedéséhez kötik, annak 
ellenére, hogy a jogosultságot a kirendelt gyámnak a gyámrendelő határo-
zat bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolnia, az igénylés 
benyújtásának azonban nem feltétele a határozat jogerőre emelkedése.

A szülő nagykorúvá válásával a gyámság, így a gyámi tisztség is a tör-
vény erejénél fogva megszűnik, arról határozatot hozni nem kötelező. A 
vizsgálat megállapította, hogy a gyámhivatalok joggyakorlata e tekintet-
ben is eltérő. A gyermek családi jogállása rendezése előtti, illetve utáni 
nevének feltüntetésére vonatkozó rendelkezést a jogszabály nem tartalmaz, 
azt ugyancsak a joggyakorlat alakította. A biztos szerint a szülő önjogúvá 
válásával megszűnő gyámság tekintetében eltérő jogértelmezés és joggya-
korlat, továbbá a gyermek családi jogállásának rendezése előtti és utáni 
nevének feltüntetése során alkalmazott joggyakorlat visszásságot okoz a 
jogbiztonság követelményével összefüggésben. 

A jogosult köteles bejelenteni az ellátásra való jogosultsága megszűnését, 
az önjogúvá váló szülőnek pedig csak az igénybejelentés alapján folyósít-
ható az ellátás. Bár a családi pótlék igénylésekor a gyám nyilatkozik arról, 
hogy a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat bejelenti, a 
biztos indokoltnak tartotta a jogosultság gyakorlásra és kötelezettség telje-
sítésére való határozatban való fi gyelemfelhívást. A szociális és munkaügyi 
miniszter ezt az ombudsmani ajánlást fi gyelembe véve jogszabály módosí-
tást kezdeményezett. A biztos felkérte továbbá az igazságügyi és rendésze-
ti minisztert, hogy hívja fel az anyakönyvvezetők fi gyelmét, hogy a szülői 

224 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 101. § (2) be-
kezdése.
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felügyelet alatt nem álló gyermek születésének tényéről haladéktalanul ér-
tesítsék a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalt. Az egységes 
joggyakorlat kialakításának érdekében pedig a regionális gyámhivatalok 
vezetőinél külön kezdeményezéssel élt.

4. A következő említendő vizsgálat225 alapja az a beadvány volt, amelyben 
a panaszos a MÁK illetékes igazgatóságának elhúzódó eljárását, valamint 
azt is sérelmezte, hogy a magasabb összegű terhességi gyermekágyi segély 
igénylése érdekében a hónap közepétől mondott le a gyermekgondozási se-
gélyről (GYES), az igazgatóság mégis kiutalta az egész havi ellátást, amelyet 
három hónap múlva visszakövetelt. Az említett három hónapos időszakban 
a panaszosnak semmilyen pénzbeli ellátást nem fi zettek, mert a terhességi 
gyermekágyi segély (TGYÁS) folyósítására csak azután kerülhet sor, hogy 
a társadalombiztosítási kifi zetőhely (azaz a jogosult munkahelye) megkap-
ja az igazolást arról, hogy a panaszos a kiutalt családtámogatási ellátást 
visszafi zette. Az országgyűlési biztos megkeresésére a MÁK elnöke arról 
adott tájékoztatást, hogy nem tekinthető sem jogalap nélküli, sem felróha-
tó módon felvett ellátásnak a választás napját, de a terhességi gyermekágyi 
segély megállapítását megelőzően kifi zetett GYES, így visszafi zetése iránt a 
hatóság nem intézkedhet, a visszafi zetés nem kötelező. Az „általános gya-
korlat szerint” azonban a társadalombiztosítási ellátást folyósító szerv csak 
akkor kezdi meg az ellátás folyósítását, ha a MÁK által kiutalt többletet az 
ügyfél visszafi zeti.

A biztos jelentésében kifejtette, hogy a jogbiztonság követelményével 
összeegyeztethetetlen az ügyfeleknek fel nem róható többletkifi zetés ese-
tén a visszafi zettetéssel kapcsolatos kincstári „általános gyakorlat”. Az 
ombudsman hangsúlyozta, hogy az állampolgárok a családtámogatási el-
látásokkal összefüggő eljárások során joggal várják el a kiszámíthatósá-
got. A vizsgált ügyben emellett a hatóság a csaknem három hónapig tartó, 
elhúzódó ügyintézésével megsértette a panaszosok tisztességes eljáráshoz 
való jogát, és ez oda vezetett, hogy a kérdéses időszak alatt az átlagnál ki-
szolgáltatottabb helyzetben lévő állampolgár – egy kétgyermekes kismama 
– semmilyen ellátásban nem részesült.

A jelentés rögzíti, hogy GYES szociális alapú családtámogatási ellátás, a 
TGYÁS pedig foglalkoztatási viszonytól függő, biztosítási alapú ellátás. A 
két ellátásra vonatkozó jogosultsági feltételeket két eltérő jogszabály sza-
bályozza, a benyújtott kérelmek elbírálását, illetve az ellátás folyósítását is 
két különböző szerv, a MÁK és az OEP végzi. A két ellátás együttesen nem 

225 OBH 1175/2009.
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vehető igénybe, az aktuálisan folyósítottról le kell mondani, és a kedvezőbb 
igénybevételét kérelmezni kell. A biztos megállapította, hogy a választási 
lehetőség szabályairól az ügyfelek nem rendelkeznek megfelelő ismeretek-
kel, a különböző pénzbeli ellátások közötti választás szabályainak alkalma-
zása során pedig a kincstár regionális igazgatóságai és az egészségbiztosí-
tási pénztárak eltérő gyakorlatot folytatnak, még abban sem egységes az 
álláspontjuk hogy, mi tekinthető az ellátások közötti választás napjának. 
Az ombudsman kiemelte, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, 
amikor az érintett hatóságok nem fordítanak kellő fi gyelmet arra, hogy 
megfelelően tájékoztassák az igénylőket a családtámogatási és társadalom-
biztosítási ellátások közötti választás szabályairól.

A MÁK elnöke a helyzet feloldásaként – a pénzbeli ellátások közötti vá-
lasztási szabályok megkönnyítése érdekében – olyan jogszabály-módosítást 
javasolt, amelynek révén kiszámíthatóbbá válna az eljárás, egyúttal lehető-
vé válna, hogy az ügyfelek a legkedvezőbb feltételek szerint vegyék igénybe 
az őket megillető ellátásokat, és megszűnne a kettős kifi zetések, valamint 
az átmeneti ellátatlanság veszélye is. A biztos jelentésében a pénzügymi-
niszternek javasolta a jogszabály-módosítás támogatását.

A kincstári szervek átfogó vizsgálata
1. Az országgyűlési biztos több panasz alapján átfogóan vizsgálta a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatóság (KVI), valamint a MÁK lakáscélú támogatások alap-
ján fennálló jelzálogjog átjegyzéséhez kapcsolódó eljárását.226 2008-ban ugyanis 
többen panaszolták, hogy a lakáscélú állami támogatások alapján fennálló 
jelzálogjog átjegyzéséhez kapcsolódó eljárás elhúzódott, aminek következ-
tében jelentős anyagi kár érte őket. 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet227 alapján új 
lakás felépítéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez közvetlen 
állami támogatások (így például lakásépítési, lakásvásárlási kedvezmé-
nyek), valamint kamattámogatások vehetőek igénybe. A kormányrendelet 
meghatározza az egyes támogatási formák igénybevételének szabályait és 
feltételeit, amelynek meglétét a folyósító hitelintézet vagy a kölcsönt nyúj-
tó biztosítóintézet köteles ellenőrizni. A jogalkotói célnak megfelelően a 
kormányrendelet. arról is külön rendelkezik, hogy milyen esetekben ke-
rülhet sor az igénybevett közvetlen állami támogatások visszafi zetésére. A 
kormányrendelet lehetőséget biztosít a tulajdonosoknak a visszafi zetés fel-
függesztésére, valamint az állami jelzálogjog, illetve az elidegenítési és ter-

226 OBH 1576/2008.
227 A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet.
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helési tilalom átjegyzésére egy másik lakáscélú ingatlanra. A visszafi zetés 
felfüggesztése, az ingatlan tehermentesítése – a tehermentesítéshez szüksé-
ges jognyilatkozat beszerzése – és maga az átjegyzés egy speciális, összetett 
hatósági eljárás keretében történik. Az állami jelzálogjog átjegyzését, az 
elidegenítési és terhelési tilalom feloldását lehetővé tevő jognyilatkozat ki-
adására 2007. december 31-ig a KVI volt jogosult, annak megszűnése után 
pedig a MÁK illetékes regionális szerve.

A panaszok alapján a visszásság gyanúja a MÁK Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóságának eljárásával összefüggésben merült fel: a ké-
relmekről több, esetenként akár 3-4 hónap elteltével született döntés. A 
biztos álláspontja szerint a MÁK-nak az eljárásokat a közigazgatási eljárási 
törvény rendelkezéseit alkalmazva, az előírt harminc napos ügyintézési ha-
táridőt megtartva kellett volna lefolytatnia. A biztos megállapította, hogy 
a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő 
visszásságot okoz a MÁK elnökének, valamint a pénzügyminiszternek azon 
önkényes jellegű jogértelmezése, és ez alapján a kincstári szervek azon el-
járása, amely a közigazgatási eljárási garanciákat nem összességükben, 
hanem csak válogatásszerűen alkalmazza, illetve nem a törvénynek meg-
felelően biztosítja a jogorvoslat lehetőségét. Szigorúan formai értelemben 
a MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának eljárásával kap-
csolatban merült fel a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszás-
ság: a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kérelmek ügyében csak több, 
esetenként 3-4 hónap elteltével született döntés. 

A vizsgálat során azonban egyértelművé vált, hogy a korábbiakhoz képest 
sokszoros határidő-túllépések és az eljárások elhúzódása nem elsősorban 
a kincstári szervek hibáival, mulasztásaival hozhatók összefüggésbe. A visz-
szás helyzet létrejötte a KVI megszüntetésére és az állami lakástámogatási 
feladatok átadás-átvételére vezethető vissza. A KVI 2007 novemberében – 
két hónappal a megszűnés előtt – a fővárosban és a közép-magyarországi 
régióban leállította az ügyfélforgalmat, így jelentős számú iktatás nélküli 
ügy halmozódott fel, amit csak 2008 második felére, nagy nehézségek árán 
sikerült feldolgozni. Megállapítható volt az is, hogy a feladatátadás megbe-
szélésein a KVI az állami lakástámogatásokkal kapcsolatos gyakorlatáról 
– így például a foglalkoztattak számáról – is tévesen tájékoztatta a MÁK-ot. 
Tömeges és esetenként több hónapos időveszteség következtében a MÁK 
és a Pénzügyminisztérium a konzekvenciák levonása helyett átértelmezte a 
szabályozást, kiüresítette a garanciális szabályokat, tagadta az eljárási ha-
táridőket. Eljárása során a KVI a jogállamiság elvéből következő jogbiz-
tonság követelményével, és közvetve a tisztességes eljáráshoz való joggal 
összefüggő visszásságot okozott.
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A biztos vizsgálta azt is, hogy a pénzügyminisztert alapítóként, valamint 
a KVI és a MÁK irányító szerveként terheli-e felelősség a visszás jogi hely-
zet kialakulásában. A biztos megállapította, hogy a miniszter alapvetően 
teljesítette ugyan az általánosan megfogalmazott törvényi kötelezettségét, 
de a költségvetési szervek megszüntetésére, a közfeladat ellátásra, a fel-
adat átadás-átvételére vonatkozó legfontosabb kötelezettség – ahogy ez a 
törvényben is kiemelten szerepelt – abban áll, hogy a feladatellátás zök-
kenőmentes és folyamatos legyen, amely ez esetben nem valósult meg. A 
pénzügyminiszter mint alapító és a feladatátadás-átvételért az állami va-
gyonról szóló törvény alapján külön is felelős szerv nem látta el kellő mó-
don a törvényben meghatározott feladatát, ezzel összefüggésben felelősség 
terheli a jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz 
való joggal összefüggő visszásság kialakulásában. 

A vizsgálat ideje alatt a költségvetési szervek alapítására, megszüntetésé-
re és átalakításra vonatkozó szabályok megváltoztak, új törvényben kerül-
tek rögzítésre.228 Eszerint az átalakításról, megszüntetésről – az alapításnak 
megfelelően – jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni, melyet 
legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja 
előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). A jogszabályban rendelkezni kell a 
megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátá-
sáról, valamint valamennyi jogáról és kötelezettségéről. Az új törvény nem 
rögzíti ugyan azt a kötelezettséget, hogy a megszüntetést-átalakítást leve-
zénylő alapító szervnek biztosítania kell azt, hogy a megszüntetett szerv ha-
tósági feladatai zökkenőmentesen és folyamatosan elláthatóak legyenek. A 
biztos álláspontja szerint azonban a zökkenőmentes és folyamatos feladat-
ellátás biztosításának követelménye nem egyszerűen egy adott törvényből, 
hanem az Alkotmány demokratikus jogállamiságot rögzítő rendelkezésé-
ből, a jogbiztonság követelményéből, az állami „bizalomvédelmi” kötele-
zettségből következik. 

A költségvetési szervek jogállásáról szóló új törvény a korábbiakhoz ké-
pest új lehetőségként szabályozza, hogy az alapító szerv külön biztost ren-
delhet ki, akinek feladata, hogy segítse és felügyelje a költségvetési szerv át-
alakítását, illetve megszüntetését. Az ombudsman javasolta a Kormánynak, 
hogy rendeletmódosítással tegye kötelezővé az átalakítási (megszüntetési) 
biztos kinevezését minden olyan szervezet átalakítása vagy megszüntetése 
során, amely hatósági feladat vagy közszolgáltatás ellátásán keresztül az 
állampolgárok széles körét érinti és befolyásolja az alapvető jogok gyakor-
lását.

228 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény.
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A biztos kezdeményezte a MÁK elnökénél, hogy az eljárások során ma-
radéktalanul alkalmazza a közigazgatási eljárási törvény rendelkezéseit 
és módosítsa az ezzel ellentétes belső utasításait. Felkérte továbbá a pénz-
ügyminisztert, hogy a jövőben minden jogi eszközzel biztosítsa a zökkenő-
mentes és folyamatos feladatellátást valamennyi olyan szervezet átalakítása 
(megszüntetése) során, amely a hatósági feladat vagy közszolgáltatás ellá-
tásán keresztül az állampolgárok széles körét, alapvető jogainak gyakorol-
hatóságát érinti, és az irányítása alatt álló szerveknél fordítson komolyabb 
fi gyelmet az átalakításokkal összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesí-
tésére, és arra, hogy az ügyfeleik egyértelmű, naprakész és folyamatosan 
hozzáférhető információkat kapjanak.

A pénzügyminiszter az ajánlásokban foglaltakat részben elfogadta: tájé-
koztatta a biztost, hogy – a jelentés nyomán – a költségvetési szervek jog-
állásáról szóló törvény új végrehajtási rendeletének szövegébe beépíti azt a 
kitételt, hogy különösen akkor lehetséges az alapító szervnek átalakulási 
(megszüntetési) biztost kirendelnie, ha az átalakulással (megszüntetéssel) 
érintett szerv olyan közfeladatot lát el, amely az állampolgárok széles körét, 
vagy alapvető jogok gyakorolhatóságét érinti. Az ombudsman a miniszter 
válaszát elfogadta, a végrehajtási rendelet újraszabályozása folyamatban 
van. A MÁK elnöke válaszában kifejtette, hogy a kincstár korábbi jogi állás-
pontját változatlanul fenntartja. Az elnök szerint az állam javára bejegyzett 
jelzálogjoggal való rendelkezéssel kapcsolatos eljárásban a MÁK „a Ket. 
több elemét is átvette”, amely a „gyakorlatban is bevált”, olyannyira, hogy 
a jogorvoslati lehetőség hiánya miatti panaszok, kifogások „gyakorlatilag 
megszűntek. A biztos azonban a MÁK elnökének a válaszát nem tudta elfogad-
ni, álláspontját fenntartotta és válaszlevelében azt hangsúlyozta, hogy nem 
csak alapjogi szempontjából visszás, hanem egyenesen jogszabálysértőnek 
minősül valamennyi, a MÁK elnöke által kiadott olyan normatív utasí-
tás, amely az érintett eljárás vonatkozásában a Ket.-től (annak garanciális 
szabályaitól) eltérő, azt fi gyelmen kívül hagyó rendelkezéseket tartalmaz. 
Utalt arra is, hogy a jogorvoslati panaszok és kifogások megszűnése sem-
miképpen sem minősíthető előremutatónak, az ügyfeleket ugyanis a kifo-
gástételtől a szabályozottság, kiszámíthatóság, a valódi és érdemi jogor-
voslati lehetőség hiánya éppen úgy, sőt könnyebben visszatarthatja, mint a 
panaszok hatékony elbírálása.

2. Egy másik, szintén a kincstár eljárását érintő ügyben229 egy budapesti 
társasház közös képviselője fordult a biztoshoz a kincstár társasházi energia-

229 OBH 4669/2008.
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támogatással kapcsolatos ellenőrzési gyakorlatát kifogásolva. A MÁK ugyan-
is a panaszostól több ízben kért be az energiatámogatás igénybevételének 
jogszerűségét, az energiatámogatás érvényesítését alátámasztó adatokat. 
A MÁK az ellenőrzés jogalapjaként a lakosság energiafelhasználásának 
szociális támogatásáról szóló kormányrendeletet nevezte meg, de pontos 
jogszabályhelyre való hivatkozás nélkül. Az ellenőrzés célja egyrészt annak 
a megállapítása volt, hogy a szolgáltató az egyes támogatásra jogosult tár-
sasházi fogyasztóknak a megfelelő arányú és a megfelelő kategória szerinti 
támogatási összegeket érvényesítette-e a számlán, továbbá, hogy ezek az 
arányok, vagyis a jogosultak fogyasztási hányadai dokumentumokkal alá-
támaszthatóak-e. A vizsgálat másrészt arra irányult, hogy megállapítsák, 
hogy a számlákban jóváírt támogatási összegek a végső fogyasztók felé ér-
vényesítésre kerültek-e.

A jelentés kiemeli, hogy a közös képviselők feladatainak egy része a tá-
mogatás megállapításával kapcsolatos, másik része pedig a támogatás ér-
vényesítésével. A jogszabály feladatot telepít a közös képviselőhöz, ezzel 
mintegy „közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervvé” emeli őt. A biztos 
szerint hatáskör telepítése során fokozott fi gyelemmel kell lenni arra, hogy 
e feladatnak a szakszerű ellátásához elengedhetetlenül szükséges a világos, 
mindenki számára érthető megfogalmazás, illetőleg a feladathoz kapcso-
lódó adminisztrációs kötelezettségek, elvárások teljesítéséhez szükséges se-
gítség megadása.

A MÁK feladata a támogatás jogszerű igénybevételének, valamint a 
támogatásérvényesítés jogszerűségének ellenőrzése. A szociális törvény 
(Szoctv.) meghatározza, hogy a MÁK ezen eljárása során honnan és mely 
adatokat kérhet be, rendelkezései között azonban nem szerepel a közös 
képviselőtől kérhető adatok köre. A biztos megállapította, hogy sérül a 
jogbiztonság követelménye azzal, hogy a kincstári ellenőrzés során egy 
meghatározott rendszerű adathalmazt kérnek a közös képviselőtől anél-
kül, hogy az adatok rendező elvéről az ellenőrzés előtt tájékoztatást adtak 
volna. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy jogalkalmazói magatartás ele-
ve nem lehet előre kiszámítható, ha a feladatok és az ezek ellenőrzésére 
irányuló eljárási cselekmények tartalma nem egyértelmű és előre megha-
tározott.

Az ellenőrzéssel kapcsolatban további kérdésként merült fel annak költ-
ségvonzata. Az iratokat ugyanis postai úton kérte megküldeni a MÁK, a 
felhívásban a személyes adatközlés lehetősége nem szerepelt. Az ellenőr-
zés során bekért okiratok másolási költsége azonban igen jelentős lehet. 
A társasházak büdzséje általában nem teszi lehetővé az akár több ezer fo-
rintos másolási költségek viselését, ugyanakkor, mivel az ellenőrzés nem 
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is érint minden lakót, így eleve kérdéses, hogy fi nanszírozható-e ebből a 
forrásból. Ennélfogva az energiatámogatásra jogosultaknak kellene meg-
fi zetnie ezt, ami nem tekinthető méltányosnak. Fentiekből következően a 
biztos megállapította, hogy a MÁK energiatámogatás érvényesítése ellen-
őrzésével kapcsolatos adatbekérési gyakorlata, annak kiszámíthatatlan és 
nem egyértelmű jogalkalmazói tevékenysége a jogbiztonság követelményé-
vel összefüggésben visszásságot okoz. A visszásságok orvoslása érdekében 
kezdeményezte a szociális és munkaügyi miniszternél, hogy a vonatkozó 
jogszabályok módosításával dolgozzák ki az ellenőrzés pontos jogszabályi 
kereteit, tisztázzák a közös képviselők szerepét az eljárásban.

Közszolgáltatók ombudsmani vizsgálata
1. A biztos egy állampolgári panasz alapján tekintette át a Tele2 telefon-
szolgáltató szerződésmódosítási gyakorlatát. A panaszos azt sérelmezte, hogy 
férje – aki a távbeszélő állomás előfi zetője – sem személyesen, sem szóban 
nem kötött szerződést a Tele2-vel, ennek ellenére több számlát is kaptak a 
társaságtól. A szolgáltatótól az ombudsman azt a tájékoztatást kapta, hogy 
az előfi zető már korábban szerepelt a nyilvántartásukban, a szerződéskö-
téssel kapcsolatban panaszt nem tett, a számlákat megfi zette, sőt a pana-
szos lánya egy formanyomtatvány kitöltésével módosította a szerződést. Az 
ombudsmani vizsgálat során kiderült, hogy már többen éltek panasszal a 
szolgáltatónál, mivel a szerződést nem közvetlenül maga az előfi zető módo-
sította. A hatósághoz érkezett és a szolgáltató által átadott panaszok arról 
számoltak be, hogy az előfi zető helyett – megfelelő meghatalmazással nem 
rendelkező – hozzátartozó, illetve az adott lakcímen tartózkodó „egyéb 
személy” módosította írásban az előfi zetői szerződéseket. Az ügyben eljáró 
hírközlési hatóság megállapította, hogy a szolgáltató szerződésmódosítási 
gyakorlata során az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott 
szabályoktól eltérő módon járt el, ugyanis csak az előfi zető vagy a szolgáltató 
módosíthatja az előfi zetői szerződést. A hírközlési hatóság megállapította, 
hogy az alkalmazott szerződésmódosítási gyakorlat jogsértő, ennek nyo-
mán pedig biztos felkérte a telefonszolgáltató társaság vezetőjét, hogy a 
vitatott szerződésmódosítások miatt érkezett és elutasított panaszokat a ha-
tóság álláspontjára tekintettel újra vizsgálja meg.230

2. Az országgyűlési biztoshoz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) 
eljárásával kapcsolatban érkezett panasz, amelyben kifogásolták, hogy a 
vízszolgáltató a panaszos üdülőingatlanán az ő távollétében cserélte le a 

230 OBH 2050/2008.
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vízórát. A panaszosnak nem volt lehetősége ellenőrizni az óraállást, ebből 
következően elfogadhatatlannak tartotta a mérőkészülék által mért és a 
számla alapjául szolgáló elfogyasztott vízmennyiséget. A tartozás meg nem 
fi zetése esetére pedig a szolgáltató a vízszolgáltatás korlátozását helyezte 
kilátásba. A vizsgálat során kiderült, hogy a szolgáltató a mérőóracsere 
tervezett időpontjáról előzetesen nem a panaszosnak, hanem az ingatlan 
korábbi tulajdonosának küldött értesítést. A szolgáltató munkatársai pedig 
úgy írták alá a fogyasztó nevében a vízmérőcsere bizonylatot, hogy a fo-
gyasztási helyen sem a fogyasztó, sem annak megbízottja nem volt jelen. 

A panaszos a számla összegét vitatva – a szolgáltató üzletszabályzata alap-
ján – írásban kifogást nyújtott be a szolgáltatóhoz, a kifogásnak azonban a 
számla kiegyenlítése tekintetében nem volt halasztó hatálya. A biztos határo-
zott álláspontja szerint azonban a fogyasztótól nem várható el az olyan, jelen-
tős összegű számla kifi zetése, amely kiállításának jogalapját vitatja, és azzal 
szemben kifogást nyújtott be. A tisztességes eljáráshoz való jog megköveteli, 
hogy a szolgáltató – az eset összes körülményeinek mérlegelése mellett, az 
üzletszabályzatában meghatározott módon az egyes fogyasztók fogyasztási 
adatainak fi gyelembevételével – a számlával szemben benyújtott kifogás ese-
tén a vitás ügy lezárásának időpontjáig fi zetési halasztást biztosítson. A biztos 
eljárása során észlelte azt is, hogy a szolgáltató üzletszabályzata a vízkorlátozás-
sal kapcsolatban üdülőingatlan esetében vízszolgáltatás megszüntetését is lehetővé 
teszi, annak ellenére, hogy jogszabály szerint csak annak korlátozására van 
mód. A vizsgálat során felmerült továbbá az a kérdés is, hogy a szolgáltató 
vízmérőcsere elvégzése céljából – a saját belső szabályzatára hivatkozva – be-
mehet-e a fogyasztó távollétében annak tulajdonában álló ingatlanra, ahol a 
vízmérő található. A jelentés megállapítása szerint a szolgáltató jogszabályi 
felhatalmazás hiányában nem jogosult – különösen nem belső szabályzatá-
ban – az erre vonatkozó kérdést rendezni.

A biztos megállapította, hogy a DRV Zrt. fogyasztóval szemben folytatott 
eljárása és az üzletszabályzatának, valamint belső szabályzatának vizsgált 
részei a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való jog-
gal összefüggő visszásságot okoznak. A biztos kezdeményezte vízműnél az 
üzletszabályzat felülvizsgálatát, valamint javasolta a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszternek, hogy a vízgazdálkodással összefüggő jogszabályokat 
vizsgálja felül. Felkérte a minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, 
hogy a korábbi fogyasztáshoz képest jelentős összegű számla esetén a fi -
zetési halasztásnak a vita rendezéséig történő megadása a vízszolgáltatás 
esetében egységes rendben történjen.231

231 OBH 3263/2009.
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3. Az országgyűlési biztoshoz több panasz érkezett, amelyben a panaszosok 
azt sérelmezték, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (GVH) 
a forráshitelek elő- és végtörlesztési költségének, valamint megemelt ösz-
szegű kezelési költségének visszafi zetéséről szóló végzésének végrehajtása 
során a végtörlesztési díjat csak az OTP Bank ügyfeleinek fi zették vissza, az 
OTP Jelzálogbank ügyfeleinek azonban nem. A GVH végzése az OTP Bankot 
arra kötelezte, hogy érintett személyeknek az általuk 2008. február 28-ig 
a megfi zetett elő- és végtörlesztési díjat fi zesse vissza, a végzés azonban 
kizárólag azon ügyfelekkel kapcsolatos szerződésekre vonatkozott, akik 
szerződése az OTP Bank állományában volt nyilvántartva. A panaszosok 
szerint az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank a kölcsönszerződésben egye-
temleges kötelezettséget vállalt a kölcsönösszeg nyújtására, ugyanakkor, 
amikor az elő- vagy végtörlesztésre sor került, a követelést az OTP Jelzá-
logbank tartotta nyilván, és ezért a panaszos részére a végtörlesztési díjat 
nem fi zette vissza.

Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a vizsgálat során arról tájékoztatta 
a biztost, hogy a szóban forgó hitelek nyújtására ún. konzorciális formá-
ban került sor, vagyis kölcsönnyújtóként az OTP Bank és az OTP Jelzálog-
bank is szerepelt, mint egyetemes hitelező. A szerződések szerint a kölcsön 
zálogjogosultja az OTP Jelzálogbank volt. A szerződéskötést követően az 
OTP Bank a Ptk. alapján a panaszosokkal szembeni valamennyi követelé-
sét az OTP Jelzálogbankra engedményezte. A kölcsönök számlakezelésével 
kapcsolatos feladatokat azonban továbbra is az OTP Bank látta el, így az 
érintett ügyfelek az engedményezést követően változatlan feltételekkel tel-
jesíthettek az OTP Bank felé. Az OTP Bank, illetve az OTP Jelzálogbank 
az ügyfeleket az engedményezésről nem tájékoztatták, mivel az engedmé-
nyezés a törlesztés feltételeiben változást nem eredményezett.

A jelentés hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a Ptk. egyértelműen rögzíti, 
hogy a kötelezettet az engedményezésről értesíteni kell, a kötelezett az értesíté-
sig jogosult az engedményezőnek teljesíteni. Az engedményezésről szóló 
értesítésnek ugyanis nem csak a tartozás pénzügyi teljesítése szempontjá-
ból van jelentősége. A vizsgált ügyben az engedményezés már alapvetően 
megváltoztatta a szerződéses jogviszonyokat anélkül, hogy erről az adós 
tudomást szerezhetett volna. Figyelembe kell venni, hogy a két hitelező jogi 
helyzete lényegesen eltér: a bank (mint az OTP Bank) a Ptk. szabályai alap-
ján nem jogosult az előtörlesztést megtiltani, nem követelhet kártérítést 
vagy kamatot. A jelzálogbank (mint az OTP Jelzálogbank) ezzel szemben 
előtörlesztés esetén elmaradt hasznát érvényesítheti.

A biztos megállapította, hogy az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank el-
járásuk során megsértették a jogbiztonság követelményét és a panaszosok 
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szerződéskötési szabadságát, amikor úgy kötöttek egymással – az adósok 
szerződéses kötelezettségeire nézve hátrányos – engedményezési szerző-
dést, hogy erről az adósokat egyáltalán nem értesítették, ugyanakkor ezen 
értesítés elmaradásától függetlenül az engedményezés hátrányos következ-
ményei az adósok tekintetében bekövetkeztek. A vizsgálat megállapította 
azt is, hogy a GVH végzése formálisan ugyan csak az OTP Bankra terjedt 
ki, a Bank azonban e kötelezettségeinek teljesítésétől az engedményezési 
szerződéssel mentesülni kívánt. Az OTP Bank megsértette az ügyfelei tisz-
tességes eljáráshoz való jogát, amikor a GVH végzésében foglalt kötelezett-
ségét formálisan kikerülve az elő- és végtörlesztési díjakat ügyfelei részére 
nem fi zette vissza.

A biztos kezdeményezte az OTP Bank elnök-vezérigazgatójánál, hogy 
vizsgálja felül a Bank álláspontját és kialakított gyakorlatát a Versenytanács 
végzésének végrehajtásával kapcsolatban, és valamennyi érintett ügyfelé-
nek fi zesse vissza a Versenytanács végzése szerint jogszerűtlenül felszámí-
tott elő- és végtörlesztési díjakat. Az OTP Bank a jelentésre adott válaszá-
ban a megállapításokat és az abból levont következtetéseket nem fogadta 
el. A biztos utóvizsgálat keretében 2009-ben a válaszban megfogalmazottakat 
fi gyelembe véve ismételten áttekintette az ügyet.232

Az ombudsman válaszában rámutatott arra, hogy az engedményezés-
ről való értesítésig a kötelezett és az engedményező jogviszonyban állnak, 
és míg a bank nem, addig a jelzálogbank követelheti előtörlesztés esetén 
minden kárát, elmaradt hasznát: összességében pedig különös jelentősége 
az érintett ügyfelek értesítésének. A biztos fenntartotta azon álláspontját, 
miszerint az OTP Bank a Ptk. rendelkezéseivel ellentétesen engedményez-
te követelését az OTP Jelzálogbankra. Nem biztosította az adósok számára 
annak mérlegelési lehetőségét sem, hogy az ekként módosított szerződést 
fent kívánják-e tartani, vagy azonnali előtörlesztéssel le kívánják-e zárni 
jogviszonyukat, ezzel pedig megsértették a jogbiztonság követelményét és 
a panaszosok szerződéskötési szabadságát. A biztos kezdeményezte az OTP 
Banknál és az OTP Jelzálogbanknál, hogy vizsgálják felül konzorciális hi-
telezési gyakorlatukat, valamint kezdeményezte az OTP Banknál, hogy 
mindazon (volt) ügyfele számára, akikkel a GVH végzésének hatályba lépé-
se előtt, a végzésben meghatározott időszakban a szóban forgó konzorciális 
hitelszerződést kötöttek és szerződésük engedményezés útján az OTP Jel-
zálogbank állományába került, a megfi zetett elő- és végtörlesztési díjakat 
fi zesse vissza.233

232 AJB 5857/2009.
233 OBH 3830/2008.
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2.2.4.2.
A jogorvoslathoz való jog

Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján a törvényben meghatározot-
tak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási 
és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az 
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogorvoslathoz való jog im-
manens tartalmát képezi, hogy az érdemi határozatokkal szemben más 
szervhez vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz lehet for-
dulni.234 A jogorvoslathoz való jog tényleges érvényesüléséhez a „jogorvos-
lás” lehetősége is szükséges, vagyis az, hogy a jogorvoslat fogalmilag és 
szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát.235 

A biztos álláspontja szerint a jogorvoslathoz való alapvető jog lényeges 
tartalma kiterjed a jogorvoslati lehetőségről avagy annak hiányáról való tá-
jékoztatásra is. A tájékoztatási kötelezettséget az egyes eljárási kódexek is 
kiemelik, mintegy hangsúlyozva, hogy a jogorvoslatról való tájékoztatás 
nem múlhat az egyes hatóságok mérlegelésén, belátásán. Az állampolgá-
ri jogok biztosa tevékenysége során több esetben is rámutatott arra, hogy 
közigazgatási eljárásokon kívül eső eljárások esetében is ki kell térni a jogorvos-
lati lehetőségekről való tájékoztatásra. A jogorvoslati lehetőség biztosítása 
tehát nem pusztán formai ( jogszabály biztosítja, vagy kizárja), hanem tartal-
mi (ténylegesen biztosítva volt-e) kérdés is. A jogorvoslati jog szempontjából 
problematizálható minden olyan eset, amikor a panasz alapján nem magá-
tól értetődő, vagy a panaszos kifejezetten sérelmezi, hogy valamely hatóság 
nem biztosította számára a jogorvoslat – egyébként az adott ügytípusban 
létező – lehetőségét, ideértve azt is, ha a hatóság jogszabályi kötelezett-
ség ellenére nem tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről. Az ombudsmani 
gyakorlat úgy tekinti, hogy amikor a hatóság nem támasztja alá, hogy a 
jogorvoslat biztosítása körében eleget tett az ügyféllel szemben fennálló 
tájékoztatási kötelezettségének, a jogorvoslati lehetőség tartalmilag nincs 
biztosítva.

A jogorvoslathoz való joggal összefüggésben az ombudsman látóköré-
be került panaszok többségében nem a jogorvoslati lehetőség közvetlen 
és jogellenes kizárása, az igénybevételének megakadályozása miatt került 
sor visszásság megállapítására, hanem olyan eljárási hibák következtében, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan mégis 

234 Vö. 5/1992. (I. 30.) AB határozat, 22/1995. (III. 31.) AB határozat.
235 Vö. 23/1998. (VI. 9.) AB határozat, 49/1998. (XI. 27.) AB határozat, 19/1999. (VI. 25.) 

AB határozat.
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akadályozzák a jogorvoslathoz való alkotmányos jog valódi érvényesülését. 
Minden évben akadnak, így 2009-ben is voltak olyan esetek azonban, ami-
kor a biztos vizsgálata során a jogorvoslathoz való jog direkt vagy indirekt 
teljes mértékű, indokolatlan elvonásával szembesül. A jogorvoslathoz való jog-
gal összefüggő visszásságot okoz, a jogorvoslati jog érdemi elvonását jelenti 
az is, ha az ügyfélnek a határozattal szembeni fellebbezését az első fokon 
eljáró szerv nem terjeszti fel felettes szervéhez.236

A jogorvoslati jog kizárásával kapcsolatos visszásságot tárt fel az ombudsman 
abban az ügyben, amelyben a panaszos Szigetszentmiklós önkormányzata 
polgármesterének eljárását sérelmezve fordult a biztoshoz. Beadványában 
előadta, hogy gyermekének bölcsődei felvételi kérelmét az intézményveze-
tő elutasította, ezután pedig a döntést vitatva a polgármesterhez fordult, 
aki kérelmét a képviselő-testület Szociális és Családvédelmi Bizottságának 
javaslata alapján – határozatban elutasította. A döntés ellen azonban köz-
igazgatási jogorvoslati lehetőséget a panaszos számára nem biztosítottak. 
Az ombudsmani vizsgálat megállapította, hogy polgármester által megho-
zott határozat jogorvoslattal kapcsolatos része az önkormányzati törvény 
garanciális rendelkezésébe ütközik, ugyanis a törvény rendelkezése szerint 
a polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen 
a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.237

Egy másik ügyben a panaszos a beadványában azt kifogásolta, hogy a 
Budapest XVI. kerületi lakásuk előtti közterületen padokat helyeztek el, 
és az éjszakai órákban emiatt a hangoskodás már elviselhetetlen. Elsőként 
a kerület polgármesteréhez fordultak, aki levélben ígéretet tett arra, hogy 
amennyiben nem kapja meg az ottlakók többségének hozzájárulását, el-
távolíttatja a padokat. Ehelyett azonban végül használati megállapodást 
kötött a padok fennmaradásáról az utcában lakó néhány tulajdonossal. A 
biztos a vizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat kizárólag 
tulajdonosi minőségben járt el, fi gyelmen hagyta a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket és az – ugyancsak kötelező erejű – alkotmánybírósági ha-
tározat238 tartalmát, amikor a közterület-használattal kapcsolatos döntési 
eljárást nem ismerte el hatósági eljárásként Emiatt ugyanis az önkormány-
zat nem biztosította sem az ügyintézési határidőt, sem a képviselő-testület-
hez való fellebbezési lehetőségét. Az ombudsmani álláspont szerint a padok 
fennmaradásáról kizárólag önkormányzati hatósági eljárásban született 
jogerős határozat alapján lehetett volna használati megállapodást kötni. A 

236 AJB 1059/2009 (az OBH 2743/2008 sz. ügy utóvizsgálata).
237 AJB 5309/2009.
238 Vö. 41/2000. (XI. 8.) AB határozat.
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biztos felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat a jövőben a közte-
rület-használati kérelmekről az alkotmánybíróság határozatban foglaltak 
fi gyelembe vételével, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogorvoslati 
lehetőség biztosítása mellett döntsön.239

Problémát jelent azonban, hogy a kifogásolt joggyakorlat a tapasztalatok 
szerint más önkormányzatokra is jellemző, így a lakosság jelentős részét érinti, 
amit visszaigazol a következő eset is. A panaszos az ombudsmanhoz címzett 
beadványában azt sérelmezte, hogy bár évek óta árul édességet ugyanazon 
a 3m² nagyságú közterületen, a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Vá-
rosképvédelmi Bizottsága a közterület további használatához – városképi 
okokból – nem járult hozzá, amiről levélben értesítették a panaszost. A 
Bizottság elnöke a levélben kifejtette, hogy a panaszos kérelmét az önkor-
mányzat a közterület tulajdonosaként bírálta el, a döntést nem államigaz-
gatási eljárás keretében hozták, ezért ellene fellebbezési lehetőség sincs. A 
biztos megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzat azzal, hogy eljáró 
bizottsága nem önkormányzati hatósági eljárás alapján döntött a hozzá be-
érkezett közterület-használati kérelemről, és nem biztosította a jogorvoslati 
lehetőséget, a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot idé-
zett elő. Az ombudsman felkérte a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a bizottság döntésével szemben biztosítsák a jogorvoslati lehető-
séget a képviselő-testülethez, mint másodfokú önkormányzati hatósághoz, 
és minderről a panaszost döntésével egyidejűleg tájékoztassa.240

A gyülekezési jog érvényesülésével, a rendőrségi intézkedések jogszerűsé-
gével kapcsolatos ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrség a 
rendezvényről videofelvételeket készített, amely sokakat visszariasztott a 
rendezvényen való részvételtől. Az ombudsmani megkeresésre adott vála-
szában az országos rendőrfőkapitány felvetette, hogy a panaszost a rend-
őrségi törvényben biztosított panaszeljárás irányába kellett volna terelni, 
mert a sérelmezett intézkedés óta nem telt el még harminc nap. A rendőrségi 
törvény a panasz előterjesztésére az intézkedést követő harminc napon be-
lül biztosít lehetőséget, az intézkedésről készített videofelvételt azonban a 
rögzítést követő harminc nap elteltével törölni kell. Mindez könnyen arra 
vezethet, hogy az intézkedést foganatosító szervhez benyújtott panaszt nem 
tudják elbírálni, ugyanis annak beérkezésekor a tényállás tisztázásához nél-
külözhetetlen felvételeket már megsemmisítették. A biztos szerint a tényál-
lás tisztázásának ellehetetlenülése a jogorvoslathoz való joggal összefüggő 
visszásságot okoz. A visszásságok orvoslása érdekében az ombudsman kez-

239 OBH 5372/2008.
240 OBH 2063/2008.
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deményezte a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárás, valamint 
a videofelvételek megsemmisítésére vonatkozó határidők összehangolását, 
továbbá felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy hívja fel az állomány 
fi gyelmét a panasztételi lehetőségről való tájékoztatásra.241

Egy másik ügyben született ombudsmani jelentés szerint a vizsgált rend-
őrségi felvételek készítője felszólította az intézkedés alá vont személyt, hogy 
nézzen a kamerába, és mondja be a nevét, a felszólítás jogalapját azonban 
kifejezett kérdésre sem jelölte meg. Ezt követően megkérdezte, hogy van-e 
az érintettnek panasza. A felvételek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a fel-
vétel készítője formális és kizárólag nemmel megválaszolható kérdésként 
közelítette meg az intézkedés alá vont személy panasztételi lehetőségét. A 
jogorvoslati jognak része, hogy azt teljes terjedelmében elő lehessen terjesz-
teni, továbbá a jogorvoslati kérelmet a hatóság kimerítse, vagyis az abban 
foglaltakat teljes körűen elbírálja. Figyelemmel arra, hogy azt a rendőrség 
az eljárás során ténylegesen nem biztosította, eljárásával a jogorvoslathoz 
való joggal összefüggő visszásságot okozott.242

A gyakorlat alapján megfi gyelhető, hogy az ügyek egy részében a fel-
tárt, a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal 
összefüggő visszásságok, közigazgatási hibák mellett a jogorvoslathoz való 
jog is sérült. Így például az eljárás során nemcsak az elsőfokú döntés eseté-
ben húzódott el indokolatlanul az eljárás, hanem a döntés ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálására is a jogszabályi határidőn túl került sor, vagy azok 
érdemi elbírálása akár teljesen elmaradt.243

2.2.4.3.
A petíciós jog

Az Alkotmány 64. §-a alapján a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga 
van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy 
panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé. Az Alkotmányban biztosított 
panaszjog jogosultja „mindenki”, akinek az Alkotmány jogokat biztosít, il-
letve aki a közügyek intézésében részt vehet: bármely természetes személy, 
tekintet nélkül állampolgárságára vagy éppen tartózkodási helyére, a kül-
földieket és hontalanokat, valamint a jogi személyeket és a jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezeteket is. A petíciós jog egyénileg és csoport 
tagjaként (kollektíven, „másokkal együttesen”) egyaránt gyakorolható. 

241 AJB 6335/2009.
242 AJB 6021/2009.
243 Lásd például az AJB 7686/2009. számú ügyben készített jelentést.
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Mindez történhet más panaszához, kérelméhez történő csatlakozással épp-
úgy, mint csoportosan, többek által együttesen jegyzett beadvánnyal. Ez 
utóbbi esetben a csoport lehet ad hoc, állhat a szervezettség csekély fokán, 
de lehet szervezett, belső struktúrával rendelkező is.

A törvényi szabályozásra244 is fi gyelemmel a „panasz” olyan kérelem, 
amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézé-
se nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás ha-
tálya alá. Nem szükséges tehát, hogy az Alkotmány rendelkezésének meg-
sértése vagy kifejezetten alapjogi sérelem miatt terjesszék elő, vonatkozhat 
akár „egyszerű” érdeksérelemre is. Kiemelendő, hogy több eljárásjogi tör-
vény „panasz” alatt egyfajta jogorvoslati kérelmet szabályoz, így e panaszok 
előterjesztése nem a petíciós jog gyakorlását, hanem a jogorvoslathoz való 
jog érvényesülését jelenti. Az Alkotmány egyértelmű rendelkezése szerint a 
panasz vagy kérelem előterjesztése formailag kötött, azt írásban – teljes bi-
zonyítóerejű vagy akár egyszerű magánokiratban (ideértve az elektronikus 
levelet vagy telefaxot is) – lehet megtenni.

A panasz vagy kérelem előterjesztéséhez való jog egyfelől az illetékes 
állami szervek azon kötelezettségét jelenti, hogy lehetővé tegyék az előter-
jesztést, vagyis ne akadályozzák meg vagy ne tegyék nehézkessé a beadvány 
benyújtását. Ennek megfelelően, ha a panasz átvételét az illetékes szerv 
megtagadná, sérülne ez az alapjog. A petíciós jog azonban nem pusztán 
azt jelenti, hogy bárki panaszt terjeszthet elő az illetékes állami szervhez, 
hanem azt is, hogy panaszát a hatáskörrel rendelkező illetékes szervek ér-
demben bírálják el. Ugyanakkor a petíciós jog gyakorlása nem szükségkép-
pen vezet a közigazgatási hatósági eljárás megindításához.

A petíciós joggal több jelentésben is foglalkozott a biztos, köztük kiemelen-
dő az a beadvány, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy 2008. szeptem-
ber 12-én a pénzügyminiszternek címzett, különböző javaslatokat megfogal-
mazó levelet küldött a kommunikacio@pm.gov.hu címre, amelyet – válasz 
hiányában – november 21-én megismételt. Érdemi választ azonban csak a 
pénzügyminiszterhez intézett megkeresés után, több mint egy év elteltével, 
2009. november 18-án kapott. A vizsgálat során a biztos megállapította, hogy 
a Pénzügyminisztérium a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő 
visszásságot okozott azzal, hogy tizennégy hónapon keresztül a panaszos be-
adványát nem válaszolta meg, azonban – mivel a pénzügyminiszter a szüksé-
ges intézkedéseket megtette – ajánlást, kezdeményezést nem tett.245

244 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megálla-
pításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141–143. §.

245 AJB 3819/2009.



2.3.
A jogszabályokat érintő biztosi tevékenység

Az ombudsman eljárásának kiindulópontját minden esetben a jogalkal-
mazással összefüggő alapjogi dilemmák jelentik. Az általa feltárt alkot-
mányos joggal összefüggő visszásság azonban nemegyszer – részben vagy 
egészben – magára a normaszövegre vezethető vissza. Az Obtv. szerint, 
ha az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság valamely jogszabály (vagy 
az állami irányítás egyéb jogi eszköze) fölösleges, nem egyértelmű ren-
delkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára (hiá-
nyosságára) vezethető vissza, a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében 
javasolhatja a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze 
kiadására jogosult szervnél a jogszabály módosítását, hatályon kívül he-
lyezését vagy kiadását. Az országgyűlési biztos e lehetőségével 2009-ben 
is élt, amennyiben vizsgálatai eredményeként azt megalapozottnak és in-
dokoltnak tartotta. Természetesen a jogalkotással kapcsolatos javaslatai-
nak fogadtatása nem volt minden esetben fenntartás nélküli. Előfordult, 
hogy javaslata és a címzett arról kialakított álláspontja nem vagy csak 
részben közeledett egymáshoz. Ez utóbbi esetekben a biztos – tekintettel 
arra, hogy megállapításaihoz kötelező jogerő nem fűződik – tudomásul 
vette a címzett válaszát. 

A biztos egyértelművé tette a beszámolási időszakban is azon álláspont-
ját, hogy mandátuma kereteit nem lépi túl akkor sem, ha – a konkrét alap-
jogsérelmek és ezen alapuló panaszok megelőzése érdekében – érdemben 
véleményezi a rendelkezésére bocsátott jogszabály-tervezeteket, feltérké-
pezi és jelzi az illetékes szerv irányába az azokkal kapcsolatos esetleges 
alkotmányossági aggályait. Mindezt arra alapozta, hogy – éppen az Obtv.-
ből adódóan – az országgyűlési biztosnak szabadsága van saját feladata, 
hatásköre értelmezésében, a legalapvetőbb jogállami alkotmányos érték, 
az emberi jogok védelme érdekében. 

A beszámoló e fejezetében a 2009. évi ombudsmani tapasztalatok alap-
ján tett vagy 2009-ben teljesült jogalkotással összefüggő javaslatokat, va-
lamint a jogszabály-tervezetek véleményezésének 2009. évi gyakorlatát 
mutatjuk be.
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2.3.1.
A jogalkotással összefüggő ombudsmani tevékenység

I. A biztos Alkotmánybírósághoz 2007-ben benyújtott indítványának az 
Alkotmánybíróság helyt adott. Indítványában a jogalkotásról szóló 1987. 
évi XI. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja, 6., 7., 8. és 10. §-ai – amelyek a 
köztársasági elnök törvényerejű rendelet alkotási jogát, illetve a „törvény-
erejű rendelet” szövegrészt tartalmazzák – alkotmányosságának utólagos 
vizsgálatát és megsemmisítését kérte, arra való hivatkozással, hogy a meg-
jelölt rendelkezések sértik a jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] kö-
vetelményét. Az Alkotmánybíróság 606/B/2006. AB határozata szerint: „Az 
Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 
törvény alkotmányellenes, ezért azt 2010. december 31. napjával megsem-
misíti.”

Az a biztosi ajánlás, ami szerint fogyasztóvédelmi eljárásai keretében a 
PSZÁF-nak legyen lehetősége a fogyasztóvédelemről szóló törvény 47. § 
a)–c) és i) pontjában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására, el-
fogadásra került a 2009. évi CXLVIII. törvény 48/A. §-tól a 48/K. §-ig ter-
jedő jogszabályhelyek beiktatásával. 

A gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény jelzési kötelezett-
ségek elmulasztása következményeivel kapcsolatos biztosi javaslat teljesült. 
A törvény 17. §-ának új (4) és (5) bekezdése 2009. szeptember 1-jén lépett 
hatályba.

A biztos regisztrációs adóról szóló törvény módosítására, illetve kiegészí-
tésére tett javaslat tárgyában ugyan jogszabályi módosítás nem történt, de a 
közösségi járművek forgalomba helyezése során jelentős, az ügyfelek számá-
ra kedvező, jellemzően az eljárás egyszerűsítését célzó intézkedések történ-
tek. Mindemellett az ombudsman napirenden tartva a problémát, újonnan 
javaslatot tett a szükséges jogalkotási (deregulációs és szabályozási) feladato-
kat rövid határidővel történő elvégzésére, továbbá a közösségi gépjárművek 
forgalomba helyezési eljárásának további érdemi lerövidítését biztosító sza-
bályok megalkotására, és a 2003. évi CX. törvény kiegészítésére.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 15. §-a olyan szabályokkal történő kiegészíté-
sére vonatkozó ombudsmani kezdeményezés, ami az intézeten kívül, nem 
orvos jelenlétében világra jött gyermekek születése bejelentésének módját 
rendezi, teljesült a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelet megalkotásával. A jogsza-
bály 2009. július 1-jétől hatályos.

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 
190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításával összefüggő ombudsmani 
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javaslat teljesült a rendelet hatályon kívül helyezésével és a 2009. évi LXII. 
törvény megalkotásával, amely 2010. január 1-jén hatályba lépett.

A biztos jegybanki alapkamat mértékével összefüggő jogalkotási javas-
lata teljesült a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. 
évi CXII. törvény módosításával. Ugyanezzel a módosítással szigorodtak a 
bankok egyoldalú szerződésmódosításának szabályai is.

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és kezeléséről szóló 168/1999. 
(XI.24.) Korm. rendelet szövegének a házasságról, a családról és a gyám-
ságról szóló 1952. évi IV. törvény doktori cím használhatósága rendelkezé-
seihez való igazítása megtörtént a 182/2009 (IX.10.) Korm. rendelettel. A 
norma módosított 30. § (5) bekezdése 2010. január 1-jén lépett hatályba.

A pedagógus-továbbképzésről és pedagógus-szakvizsgáról, valamint a to-
vábbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 
(XII. 22.) Korm. rendelet módosítása megtörtént, a 3/2010. (I. 14.) Korm. 
rendelettel. Az új rendelkezések 2010. január 15-től hatályosak.

A biztos javasolta a gazdasági és közlekedési miniszternek, hogy fontolja 
meg az Energetikai Érdekegyeztető Tanács véleményezési jogának, illetve 
e jog gyakorlása kereteinek törvényi szintű szabályozását. Hozzáfűzte, hogy 
minden jelentős közszolgáltatásra vonatkozóan az ágazati jogszabályokban 
célszerű megteremteni annak lehetőségét, hogy a civil szervezetek (társa-
dalmi szervezetek) a jogalkotási eljárás során véleményt nyilváníthassanak. 
A miniszter elfogadhatónak tartotta, hogy az érdek-képviseleti szervezete-
ket tömörítő Energetikai Érdekegyeztető Tanács törvény által biztosított 
véleményezési joggal rendelkezzen az ágazati jogalkotás során. Ígérete 
szerint a villamos energiáról szóló 1997. évi LXXXVI. törvény átfogó mó-
dosításakor megvalósulhat e javaslat. Erre ugyan eddig nem került sor, de 
intézkedtek arra, hogy a civil szerveztek szóban forgó véleménynyilvánítási 
joga – jogszabályi rendelkezések hiányában is – érvényesüljön.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet kiegészítését kezdeményező ombudsmani javaslat teljesült. 
A 319/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-át kiegészítette a jogalkotó a 6. 
és 7. bekezdéssel, ami megfelel az ajánlásnak.

A mopedautók jogi helyzetének rendezését érintő jogszabályok módosí-
tására vagy kiegészítésére irányuló ombudsmani javaslat alapján a szüksé-
ges egyeztetések elindultak, de még nem zárultak le.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az épí-
tészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM 
rendelet ombudsman által kifogásolt 16. §-át hatályon kívül helyezte a 
25/2009 (IX. 30.) NFGM rend. 11. § (1) d) pontja, ami 2009. október 1-jétől 
hatályos. Ezzel teljesült az ajánlás.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter elfogadta a sztrájkról szóló 1989. 
évi VII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjának módosítására tett azon 
ombudsmani javaslatot, hogy a jogszabályhely ne tartalmazzon hivatkozást 
az Mt. 66/A. §-ra, mivel ez utóbbi nem hatályos. A miniszter azt jelezte, 
hogy a jogszabály soron következő módosításakor erre fi gyelemmel lesz-
nek. Az azóta eltelt időben azonban sem az Mt.-t, sem a Sztrájktörvényt 
nem módosították e tekintetben.

Nem nyert fogadtatásra viszont a biztos közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszternek címzett azon javaslata, hogy fontolja meg a jogszerű 
sztrájkkal kapcsolatos kártalanítási (és a jogellenes sztrájkkal összefüggő 
kártérítési) felelősség kérdéseinek jogszabályban való rendezését, továbbá 
az igazságügyi és rendészeti miniszter sem lépett előre annak vizsgálatá-
ban, hogy jogalkotás útján mi módon orvosolhatók az elégséges szolgál-
tatás biztosításának, a sztrájk jogszerűségének problémái. Ezért a biztos 
indítványozta az Alkotmánybíróságnál, hogy állapítsa meg; mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll-e fenn amiatt, hogy a Sztrájk-
törvényből hiányoznak egyes rendelkezések, melyek pótlásával e helyzet 
megszüntethető lenne. Kérte továbbá a Sztrájktörvény 3. § (2) bekezdése 
második mondata alkotmányellenességének megállapítását is, mivel az el-
lentétes az Alkotmány 8. § (2) és 70/C. § (2) bekezdéseivel, továbbá sérti 
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság elvéből 
következő jogbiztonság követelményét.

A biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy gondos-
kodjon olyan jogszabály megalkotásáról, vagy meglévő jogszabály olyan 
tartalmú módosításáról, amely szerint a közszolgáltatás megrendelője és a 
közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell a 
sztrájk esetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, illetve annak megfe-
lelő szankcionálását, amennyiben a közszolgáltatók nem vagy nem megfe-
lelően tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A miniszter jelezte, 
hogy szakértői munkacsoport keretében zajlik a sztrájkjog gyakorlásával 
kapcsolatos új szabályozás feltételrendszerének kidolgozása.

Az oktatási és kulturális miniszter egyetértett a biztosnak a nevelési-ok-
tatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. 
§ (6) bekezdés b) pontja felülvizsgálatára, és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, vonatkozó rendelkezéseivel való összehangolására vonat-
kozó javaslatával. A miniszter ígéretet tett arra, hogy a norma módosítása 
során fi gyelemmel lesznek a biztosi álláspontra. Ez azonban még nem va-
lósult meg.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter egyetértett a büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a büntetések és az intézkedések vég-
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rehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. olyan módosítására tett javaslattal, ami 
szerint – a javítóintézetekhez hasonlóan – jogszabályban kell rögzíteni a 
fi atalkorúak bv. intézetei személyi állományának létszámát (20 fős neve-
lési csoportra egy nevelő, 50 fi atalkorúra egy pszichológus jusson). Az új 
szabályozást tartalmazó bv. kódexet azonban nem terjesztették az Ország-
gyűlés elé. Előzetes elvi döntés született viszont arról, hogy a fi atalkorú 
elítélteknél szükséges a korosztály szerinti további elkülönítés, illetve hogy 
a fi atalkorú előzetes letartóztatása nem hajtható végre megyei bv. intézet-
ben. Mivel a javítóintézetek nem működnek teljes kihasználtsággal, és a 
fi atalkorúak életkori sajátosságainak az ottani elhelyezés jobban megfelel, 
indokolt lehet az előzetes letartóztatás végrehajtását elrendelő bírói gya-
korlat felülvizsgálata és megváltoztatása.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter elfogadta az oltalmazott jogállású 
külföldiek személyi okmányokkal történő ellátása érdekében, a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény, továbbá végrehajtási rendeletei, valamint a menedékjogról ren-
delkező 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) 
Korm. rendelet módosításának, illetve kiegészítésének kezdeményezésére 
irányuló ombudsmani kérést. Teljesítésre azonban nem került sor.

Az igazságügyi és rendészeti minisztertől többszöri sürgetésre sem érke-
zett válasz arra a biztosi kezdeményezésre, hogy vizsgálja felül a közúti köz-
lekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) 
BM rendeletet, és annak módosításával gondoskodjon a jogszabályszöveg 
belső koherenciájának megteremtéséről, határozza meg a tisztességes eljá-
ráshoz való jog érvényesüléséhez szükséges garanciális eljárási szabályokat, 
szüntesse meg azt az előírást, hogy a kizárólag szabálysértéssel gyanúsítha-
tó járművezetőtől a helyszínen, mérlegelés nélkül és azonnal el kell venni 
a vezetői engedélyt. 

A biztos a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gytv.) módosítá-
sára 2008-ban és 2009-ben is több javaslatot tett. Javaslataival a címzettek 
alapvetően egyetértettek, azonban a szükséges jogszabályok megalkotására 
a megfelelő parlamenti támogatottság hiányában nem került, illetve nem 
kerülhet sor.

Az Országgyűlésnek, a BTK kiegészítésére tett biztosi ajánlás tárgyában, 
mely a véralkoholtartalom-értékeket és az ehhez kapcsolódó fokozatokat 
szabályozná – azon kívül, hogy a módosítás előkészítése elkezdődött – nem 
történt előrelépés. 

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának, valamint a polgá-
ri nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszternek a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény kiegészí-
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tésére, illetve több módosítására tett ombudsmani javaslatok eddig nem 
teljesültek. A biztosnak azonban továbbra is az a véleménye, hogy halaszt-
hatatlan a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és az ahhoz kap-
csolódó jogszabályok felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása. Ezért 
a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének és tagjainak támogatását kérte. 
Visszajelzés nem érkezett a felkérésre.

Nem történt előrelépés a biztos Kormánynak tett azon kérésében, misze-
rint a szociális szaktárca segítségével tekintse át a gyermekvédelmi alapel-
látások rendszerét, fi nanszírozásának szabályozását, és vizsgálja meg an-
nak lehetőségét, hogy kistelepüléseken élő gyermekek és családjaik részére 
miként biztosítható a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, továbbá az átmeneti 
gondozáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Ezért a 2009-ben is folytatott 
gyermekjóléti alapellátások vizsgálatát követően a Kormánynak tett ajánlá-
sát megismételte. Erre válasz azonban sürgetésre sem érkezett. 

A Kormány egyetértett azon ombudsmani javaslattal, hogy a hajlékta-
lan személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, a jogosultság be-
jelentésére köteles szervek körét, valamint a jogosultság okirati bizonyít-
hatóságát jogszabály rendezze. Ennek ellenére előrelépés nem történt az 
ügyben.

II. A biztos kezdeményezte a szociális és munkaügyi miniszternél, hogy 
fontolja meg olyan jogszabályi rendelkezések megalkotásának lehetőségét, 
amelyek kifejezetten elrendelik, hogy a vakvezető kutyával közlekedők az 
élelmiszer-elárusító helyekre – segítő munkakutyáikkal is – bejussanak, 
vagyis a mindennapi szükségleteik kielégítése, így különösen az élelmisze-
rekhez való hozzájutás során fogyatékosságuk miatt ne érje őket hátrány. 
A miniszter a kezdeményezéssel egyetértett, kiterjesztve a védelem körét 
valamennyi, fogyatékossággal élőket egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő 
jog gyakorlásában, önálló életvitelük elősegítésében, illetve a veszélyhelyzet 
elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó ún. segítő kutyára. A 
kérdést szabályozó rendelet 2009. december 5-én lépett hatályba.

A biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy – a 
vonatkozó jelentésében megfogalmazott szempontrendszer alapján – kez-
deményezze a bírósági tárgyalások nyilvánosságával, ezen belül a tárgya-
lótermi részvétellel, sajtórészvétellel kapcsolatos garanciák egységes, törvé-
nyi szintű szabályozásának kialakítását. A miniszter a biztos javaslatát nem 
fogadta el. Az ombudsman javaslatát fenntartva, ismételten kérte a javaslat 
megfontolását, erre azonban válasz nem érkezett.

Javasolta az ombudsman a Kormánynak, hogy – az államháztartás mű-
ködési rendjéről szóló 217/1198. (XII. 30.) Korm. rendelet megfelelő módo-



A  j o g s z a b á l y o k a t  é r i n t ő  b i z t o s i  t e v é k e n y s é g  211

sításával – az átalakítási (megszüntetési) biztos kinevezése kötelező legyen 
valamennyi olyan szervezet átalakítása (megszüntetése) során, amely a ható-
sági feladat vagy közszolgáltatás ellátásán keresztül az állampolgárok széles 
körét, alapvető jogaik gyakorolhatóságát érinti. Az ajánlásra a pénzügymi-
niszter válaszolt, aki az ajánlást részben elfogadta, a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény új végrehajtási rendeletének szövegébe beépíti, 
hogy „különösen akkor lehetséges az alapító szervnek átalakulási (meg-
szüntetési) biztost kirendelnie, ha az átalakulással (megszüntetéssel) érintett 
szerv olyan közfeladatot lát el, amely az állampolgárok széles körét, vagy 
alapvető jogaik gyakorolhatóságát érinti. Az ombudsman a miniszter vála-
szát elfogadta, a végrehajtási rendelet újraszabályozása folyamatban van.

A biztos javasolta a pénzügyminiszternek, hogy – a kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítással kapcsolatban – vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 
egy garanciaalap létrehozása, illetve a viszontbiztosítási követelmények elő-
írása, vagy más lehetséges eszközök alkalmazása miként tudna az általa fel-
tárt alkotmányos joggal összefüggő visszásságon érdemben tompítani. Az 
Országgyűlés 2009. június 8-án elfogadta a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényt, amelynek rendelkezései 2010. 
január 1-jén léptek hatályba. Az új törvény 35. §-a alapján a MABISZ által 
kezelt kártalanítási számla helytállni köteles olyan esetekben is, amikor a 
károsult kárát fi zetésképtelenné vált biztosítónál a károkozás időpontjában 
szerződéssel rendelkező üzembentartó gépjárművével okozzák. (E szabá-
lyozás azonban csak a 2010. január 1-jét követő ügyekben alkalmazható).

A biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy kezde-
ményezze a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény 33. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését. A miniszter az 
országgyűlési biztos ajánlására – többszöri sürgetés ellenére – nem adott 
választ.

A biztos javasolta az oktatási és kulturális miniszternek, hogy kezdemé-
nyezze a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, fegyelmi felelős-
ségről szóló 76. §-ának módosítását, hogy az vezessen be egyeztető eljárás 
alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezést. A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben határozza meg 
az egyeztető eljárásra vonatkozó, a tisztességes eljáráshoz való jog érvé-
nyesülése szempontjából szükséges, általánosan kötelező minimumszabá-
lyokat, a rendelet 32. § (2) és (3) bekezdése módosításával pedig szüntesse 
meg a tisztességes eljáráshoz való joggal, illetőleg az ártatlanság vélelme 
követelményével ellentétes jogi helyzetet. A miniszter a törvény módosí-
tásával, valamint a rendelet „kötelességszegő” megnevezéssel kapcsolatos 
ombudsmani javaslatokat elfogadta. A minimumszabályok megalkotásával 
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kapcsolatban azonban az ombudsmani véleménnyel ellentétes álláspontot 
alakított ki. A biztos a miniszteri választ csak részben fogadta el, a jogsza-
bályi minimum sztenderdek megalkotásával kapcsolatos javaslatát fenntar-
totta. Erre való válaszadásra nyitva álló határidő a beszámoló készítésekor 
még nem telt el.

Javasolta a biztos a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek, 
hogy kezdeményezze az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény 71. §-ának olyan tartalmú módosítását, amely 
alapján a Jogsértési Listáról való törlés abban az esetben is haladéktalanul 
kötelező, ha a jogsértés jogerős megállapításától számított két éven belül a 
jogsértést megállapító hatósági határozatot a bíróság hatályon kívül helye-
zi. A válaszadásra nyitva álló határidő még nem telt el.

Ajánlotta az ombudsman a pénzügyminiszternek, hogy az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosításával, illetve kiegészí-
tésével biztosítson megfelelő jogalapot a vagyonosodási vizsgálatokhoz. 
Gondoskodjon arról is, hogy a becslés alkalmazásának és indokainak köz-
lésére, még a becslés alkalmazása előtt, indokolt végzésben kerüljön sor, 
továbbá hozza összhangba az Art. iratmegőrzési, valamint az elévülési időn 
túli bizonyítási kötelezettségre vonatkozó szabályait, az Art. pedig határoz-
za meg az adóellenőrzések lefolytatásának objektív határidejét. A pénz-
ügyminiszter elutasította a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatot. 
Az ombudsman ezért az Alkotmánybírósághoz fordult, és indítványozta az 
Art. több rendelkezésének megsemmisítését.

A biztos felkérte az önkormányzati minisztert a választási eljárásról szó-
ló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 42. § (3) bekezdésének olyan 
kiegészítésére, hogy az épületeken kívül – a tulajdonos, a bérlő, vagy a 
vagyonkezelői jog gyakorlója hozzájárulásával – más építményeken is le-
hessen választási plakátot elhelyezni. Az miniszter a javaslattal egyetértett, 
de csak a Ve. következő módosításakor kerülhet rá sor, melynek várható 
időpontja nem ismert.

Az ombudsman javasolta az Országgyűlésnek a gyülekezési jogról szóló 
1989. évi III. törvény kiegészítését, mert a gyülekezési jog gyakorlása során 
a „fegyveresen, vagy felfegyverkezve” történő megjelenés fogalma pontat-
lan, és a békés gyülekezéshez való jog gyakorlásának garanciái is hiányoz-
nak. A javaslatra a biztos ez idáig érdemi választ nem kapott.

Javasolta az ombudsman az Országgyűlésnek, hogy a közúti közlekedés-
ről szóló 1988. évi I. törvényt egészítse ki és abban határozza meg az au-
tópálya használati díj megfi zetésével az ÁAK Zrt., a Nemzeti Közlekedési 
hatóság és a szolgáltatást igénybe vevő autós között keletkezett jogviszony 
közjogi vagy magánjogi jellegét. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi 
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miniszternek pedig azt javasolta, hogy az autópályák, autóutak és főutak 
használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendeletet módosítsa 
annak érdekében, hogy az ÁAK Zrt., illetve a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság eljárásuk során a pótdíj elengedésének, mérséklésének, valamint rész-
letekben történő megfi zetésének lehetőségét méltányosság gyakorlásával, 
az egyedi körülmények mérlegelése és nyomós indok alapján biztosíthas-
sák a szolgáltatást igénybe vevő autósok számára. A jogalkotóktól válasz 
még nem érkezett a javaslatokról, az ÁAK Zrt. támogatja a kezdeményez 
megvalósulását.

Ombudsmani javaslat történt a szociális és munkaügyi miniszter felé a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 131. § (3) bekezdése, valamint a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 53. § (2) bek. b) pontja módosítására. A minisztérium még nem vála-
szolt a kezdeményezésre.

A biztos ajánlotta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy mó-
dosítsa a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri felada-
tokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet egyes rendelkezéseit, mert azok 
nincsenek összhangban a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény elő-
írásaival, emellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény például szakértőre és szakértői 
véleményre vonatkozó rendelkezéseivel is ellentétesek. E jogalkotási javas-
latára a biztos választ nem kapott.

A biztos 2009-ben megismételte azon korábbi javaslatát, hogy az Or-
szággyűlés, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény kiegészítésével 
határozza meg a rendezvény bejelentésének – rendezvény kezdetéhez ké-
pest viszonyított – legkorábbi időpontját. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszter tájékoztatása szerint a gyülekezési joggal összefüggésben a feltárt 
szabályozási hiányosságok orvoslására alkalmas tervezet elkészült, ami az e 
problémákra megoldást kínál.

Javaslatot tett az ombudsman az igazságügyi és rendészeti miniszternek 
arra, hogy a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény pontosításával, 
biztosítsák a polgárőrség tevékenysége feletti valóban hatékony törvényes-
ségi ellenőrzést, és állapítsák meg a polgárőrség és a rendőrség együttmű-
ködésének kereteit. Javasolta továbbá annak törvényi megtiltását, hogy a 
nem rendőri szervek, rendőrséggel való kapcsolatra utaló – megtévesztésre 
alkalmas – jelzéseket használjanak. Azt is javasolta, hogy a Rendőrségnél 
rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. 
(VIII. 19.) IRM rendelet mellékletének módosításával szüntesse meg azt a 
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látszatot, hogy a kordon, kényszerítő eszköz. A válaszadási határidő még 
nem telt el.

A pénzügyminisztert arra kérte a biztos, hogy a családtámogatási ellá-
tások igénylésével kapcsolatos jogszabályi következetlenségeket korrigálják. 
A miniszter tájékoztatása szerint 2009. május 25-én elfogadták a T/9318. 
számú törvényjavaslatot, melynek vonatkozó elemei 2009. szeptember 1-jén 
és október 1-jén léptek életbe. További módosítások előkészítés alatt állnak.

A biztos felkérte az önkormányzati minisztert az önkéntes tűzoltó egyesü-
letekről szóló 2008. évi XXXIII. törvény kiegészítésére, hogy abban kerül-
jenek meghatározásra a tűzoltó egyesületek vállalkozás keretében végzett 
szakfeladat-ellátási megállapodások legfontosabb szabályai és feltételei. A 
miniszter arról tájékoztatta a biztost, hogy tűzoltó egyesület kizárólag hiva-
tásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal köthet szaktevékenység 
ellátására megállapodást, egyéb szervezettel nem, ezért a javasolt módosí-
tást nem tartja indokoltnak. A biztos a miniszter válaszát elfogadta.

Az ombudsman kezdeményezte az igazságügyi és rendészeti miniszter-
nél, hogy vizsgálja meg a jogszabályalkotás, illetve jogszabály-módosítás 
lehetőségét arra az esetre vonatkozóan, amikor a sztrájkban érintett felek 
nem tesznek eleget a még elégséges szolgáltatásról szóló megállapodási kö-
telezettségüknek. A miniszter válasza szerint ezt fi gyelembe veszik a folya-
matban lévő sztrájkjoggal kapcsolatos újra szabályozás előkészítése során.

A biztos felkérte az Országgyűlést, hogy fontolja meg a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény (Hszt.) 27. § (2) bekezdése olyan tartalmú módosítását, kiegészí-
tését, amely megfelel a jogállamiság elvének és a jogbiztonság követelmé-
nyének, továbbá megteremti a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi 
jogi és a belső jog összhangját azzal, hogy – a mások alapvető jogainak 
védelméhez szükséges korlátokkal – meghatározott feltételek mellett, a 
törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek munkavállalói számára 
biztosítja a sztrájkjog gyakorlását. Javasolta továbbá a sztrájkról szóló 1989. 
évi VII. törvény 3. § (2) bekezdés első mondata és a Hszt. 14. §-a között 
hiányzó összhang törvénymódosítás útján való megteremtését. Az Or-
szággyűlés elnöke egyetértett azzal, hogy a sztrájkjog kapcsán esetlegesen 
fennálló valamennyi visszásságot tisztázni kell, s ha megalapozott, azt meg 
kell szüntetni. Ezért felkérte az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságát, vizsgálja meg a biztos megállapításait, javaslatait, 
aszerint, hogy azok milyen további intézkedést igényelnek az Országgyűlés 
részéről. Ennek eredményéről nem kapott tájékoztatást a biztos.

Az országgyűlési biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti, valamint 
az önkormányzati miniszternek, hogy az Országos Fogyatékosügyi Tanács, 
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valamint – összhangban az ENSZ Egyezmény 4. cikkének 3. pontjával – az 
érintett társadalmi szervezetek bevonásával kezdeményezze a választójog 
gyakorlására vonatkozó jogszabályok olyan módosítását, amely eleget tesz 
a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló Egyezményben foglaltaknak. Az önkormányzati miniszter 
jelezte, hogy a témával összefüggő esetleges jogalkotási lépésekben az Ön-
kormányzati Minisztérium együtt kíván működni az igazságügyi tárcával, 
melynek során tekintettel lesznek a jelentés megállapításaira. Az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter nem osztotta teljes egészében a biztos állás-
pontját, de abban egyetértett, hogy „a látáscsökkent választópolgárok sza-
vazásának lehetővé tétele (…) szükségessé tenné a választási eljárásról szóló 
törvény módosítását”. 

A biztos kezdeményezte az önkormányzati miniszternél, hogy fontolja 
meg a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, vala-
mint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet bővítését a holttestek 
méltó módon történő szállításával, kezelésével és felravatalozásával kap-
csolatban.

A miniszter egyetértett a javaslattal és a temetkezési jogszabályok 2010 
második felében történő áttekintésekor megvizsgálja – a szakmai szerveze-
tek bevonásával – a módosítás szükségességét.

Felkérte a biztos az igazságügyi és rendészeti minisztert gondoskodjon 
arról, hogy a várható új büntetés-végrehajtási kódexbe épüljenek be – akár 
főszabályként, akár jutalmazási lehetőségként – a látogató fogadás ünnep-
napokra való kiterjesztésével, valamint a PPP konstrukcióban épült intéze-
tek működésével kapcsolatos rendelkezések. 

A miniszter elismerte az elítéltek külvilággal való kapcsolattartási jogá-
nak kiemelt jelentőségét a későbbi társadalomba való beilleszkedésükre te-
kintettel, mint ahogy azt is, hogy az ünnepnapokon való látogatófogadás 
lehetőségét nem szoríthatják háttérbe a büntetés-végrehajtás véges költ-
ségvetési, anyagi forrásai. Mindemellett az országos parancsnok lehetővé 
kívánja tenni a látogatás időpontjáról a hozzátartozó telefonon való érte-
sítését, és az anyák napi, húsvéti és karácsonyi látogatási időpontokat. A 
PPP konstrukció jogszabályi rendezésével kapcsolatos kezdeményezésre a 
miniszter még nem reagált.

A biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy kez-
deményezze a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdésének (mi 
nem számít bele az ügyintézési határidőbe), a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 41/A. § (9) bekezdésében foglaltaknak 
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(igazgatási szünet) a kiegészítését. A miniszter válasza szerint a Kormány 
2009. évre nem állapított meg igazgatási szünetet, így a hatóságok sem 
állapíthattak meg ilyen időszakot. Szerinte a Ktv. szerinti igazgatási szünet 
Ket.-ben való rögzítése nem mozdítja elő az ügyfélbarát, szolgáltató köz-
igazgatás megteremtését, ezért az eljárási törvény további módosítása nem 
indokolt. A biztos úgy reagált a miniszteri véleményre, hogy szükséges an-
nak jogszabályi rendezése, hogy az igazgatási szünet munkanapnak, vagy 
pihenőnapnak számít-e. Válasz még nem érkezett.

Kezdeményezte a biztos a pénzügyminiszternél, hogy támogassa a kö-
telező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, va-
lamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végre-
hajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Magyar Államkincstár 
által kidolgozott módosítási javaslatát, ami a családtámogatási és társada-
lombiztosítási ellátások közötti választásra ad lehetőséget az érintettnek. 
A Pénzügyminisztérium egyetértett a javaslattal és megtette a szükséges 
intézkedéseket.

Arra kérte a biztos a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, 
hogy kezdeményezze az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény és a 20/1981. (VI.19.) Mt. ren-
delet felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok tartalmazzanak az utas 
biztonságát biztosítandó szabályokat. A válasz még nem érkezett meg, de a 
határidő sem járt le.

Az ombudsman javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek a 
büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 84. 
§ (3) a) pontja, valamint a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszer-
gyógykezelés végrehajtásáról és az IMEI feladatairól, működéséről szóló 
36/2003. (X. 3.) IM rendelet 37. § (1) a) pontja módosítását, mert azok a 
kényszergyógykezelteket formaruha viselésére kötelezi. A 36/2003. (X. 3.) 
IM rendelet 33. § (1) bekezdésének, vagyis a kényszerítő eszközök alkalma-
zása szabályainak módosítására is tett javaslatot. Kezdeményezte továbbá 
az ombudsman a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) kiegé-
szítését a gondnokok, mint törvényes képviselők jogaival összefüggésben. A 
javaslatokra a miniszter még nem válaszolt.

Az országgyűlési biztos javasolta az Országgyűlésnek és az igazságügyi és 
rendészeti miniszternek, hogy intézkedjenek annak érdekében, hogy a gép-
járművek adásvétele esetén előforduló azon esetekben, amikor a gépjármű 
vevője nem tesz eleget a jogszabályban foglalt bejelentési kötelezettségének, 
a megváltozott tulajdoni viszonyok a közúti közlekedési nyilvántartásban át-
vezetésre kerüljenek és így a gépjármű eladóját ne érhesse hátrány. Ezért 
módosítsák a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
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törvény és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rende-
let vonatkozó szabályait. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium csak 
részben értett egyet a javaslattal. Megfontolandónak tartotta a törvény mó-
dosítását, valamint azon jogszabályok felülvizsgálatát, amelyek a bejegyzett 
tulajdonoshoz fűznek jogkövetkezményeket, annak érdekében, hogy az el-
adó kimenthesse magát abban az esetben, ha bizonyítani tudja a tulajdonjog 
változását és azt, hogy ez irányú bejelentési kötelezettségének a nyilvántartó 
felé eleget tett. Az országgyűlési biztos örömmel vette a miniszteri választ, de 
továbbra is szorgalmazza javaslatának teljes megvalósítását. 

A biztos arra a jogalkotási hiányosságra rámutatva, miszerint 2009. ja-
nuár 1-je óta nincs olyan szerv a magyar államszervezetben, amely az ön-
kormányzatok szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának és 
döntéseinek törvényességi ellenőrzésére lenne jogosult, javasolta az önkor-
mányzati, valamint az igazságügyi és rendészeti minisztériumnak, majd 
az országgyűlés elnökének, hogy alkosson az Országgyűlés a tárgykörben 
törvényt. A javaslatot az Országgyűlés nem fogadta el.

Javaslattal élt a biztos a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez, hogy 
vizsgálja felül a vízgazdálkodással összefüggő jogszabályokat a szolgáltató 
és a fogyasztó közötti tulajdonjogra visszavezethető kérdések megnyugtató 
rendezése érdekében. A miniszter a javaslattal egyetértett és a jogszabályok 
előkészítéséről tájékoztatta a biztost.

A biztos felkérte az egészségügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a calcium 
dobesilate hatóanyag-tartalmú készítmények (Doxilek, Doxium) társada-
lombiztosítási támogatásának megvonását eredményező jogalkotással ösz-
szefüggő intézkedését. A miniszter, orvosszakmai kérdésekre hivatkozva, 
nem értett egyet a javaslattal. Ezt az ombudsman tudomásul vette, de kérte, 
hogy a jövőben fordítsanak kiemelt fi gyelmet a betegek és az orvosok meg-
felelő és időben történő tájékoztatására.

A biztos javasolta az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes 
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétele-
iről szóló 133/2007 (VI. 13.) kormányrendelet módosítását a nemzeti fej-
lesztési és gazdasági miniszternek. Javaslata az üzletek működésével kap-
csolatos olyan szabályozás kialakítására irányult, amely fi gyelembe veszi az 
üzletek környezetében élő lakosság egészséges környezethez való jogának 
érvényesülését. A miniszter a javaslattal nem értett egyet. Az érintett kor-
mányrendelet hatályon kívül helyezését követően azonban hatályba lépett 
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet, amely 2009. október 1-jén lépett hatályba. A jogalkotó 
a biztos javaslatára nem volt fi gyelemmel.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternél kezdeményezte a biz-
tos a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. 
(IV. 25.) Korm. rendelet módosítását úgy, hogy a hat éven aluli és hat éven 
felüli óvodások utazási kedvezményeinek mértéke, a jogosultság igazolása 
meghatározásának hiányosságai, illetve a szabályozás pontatlansága ne te-
remtsen bizonytalan jogi helyzetet. A miniszter szerint a költségvetés telje-
sítőképességétől függ, hogy lehetséges-e a rendelet módosítása. Az utazási 
kedvezmények felülvizsgálata és újragondolása napirenden van. 

A biztos felkérte a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, 
hogy kezdeményezze a Kormánynál a vasúti személyszállítási szerződések-
ről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet kiegészítését annak érdekében, 
hogy az az elévülési szabályokat – a vasúti személyszállítási szerződésekből 
származó követelések elévülési idejét is – 1 évben határozza meg. A vasúti 
személyszállítási szerződésekre vonatkozó, 2009 decemberében hatályba 
lépett új szabályozás az elévülési időt 1 évben határozza meg, tehát a javas-
lat teljesült.

A biztos javasolta a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, 
hogy tegye meg azon jogalkotási és technikai intézkedéseket, amelyek ál-
tal a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. 
(IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a alapján biztosított kedvezmények jogosultjai 
e jogosultságukat kétséget kizáróan igazolni tudják, és amelyek egyúttal 
kizárják a visszaélések széles körű lehetőségét. A miniszter válaszában ígé-
retet tett a szabályozási és technikai problémák orvoslására, amelyre azon-
ban még nem került sor. A biztos javaslatát megismételte, de az ügyben 
érdemi előrelépés nem történt.

A biztos felkérte a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert a vasút-
biztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rend-
szerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési el-
járásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM ren-
delet, valamint a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet olyan 
módosítására, amely a működési, engedélyezési követelmények, valamint a 
hatósági eljárások díjai meghatározása során fi gyelembe veszi a kisvasutakat 
üzemeltető vasútüzemek speciális helyzetét és teherviselő képességét. A mi-
niszteri válasz szerint a jogszabály-módosítás 2010 első félévében várható.

A biztos javasolta az oktatási és kulturális miniszternek a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet melléklete 
módosítását az oktatási intézményekben biztosítandó minimum feltételek 
(fogyóeszközök) egységes értelmezhetősége érdekében. A miniszter a jog-
alkotási javaslatot nem fogadta el, álláspontja szerint a fogyóeszközökkel 
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kialakult gyakorlat a régi szokásjog alapján él az intézményekben, amellyel 
szemben a fenntartó jogosult fellépni és a szabálytalanságok helyreállítása 
érdekében az intézkedéseket ő jogosult megtenni. Az országgyűlési biztos 
a miniszter álláspontjával nem értett egyet, javaslatát fenntartotta. Újabb 
válasz még nem érkezett az ügyben.

A biztos kérte a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a társasházi 
közös képviselők feladatait, illetőleg ellenőrzési lehetőségüket rögzítsék 
jogszabályban. Az energiatámogatással összefüggésben a tárca elismerte, 
hogy szükséges átláthatóbban rendezni a kérdést, azonban azt nem jogsza-
bályban, hanem egyéb iránymutatásokkal kívánja megoldani.

Ajánlotta a biztos az egészségügyi miniszternek a közgyógyellátás jog-
szabályban való átláthatóbbá tételét. A miniszter részben elfogadta a javas-
latot, az eljárást egyszerűsítő megoldások kidolgozása folyamatban van. 

A biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy fon-
tolja meg a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) 
BM rendelet olyan módosítását, hogy a norma mellékletei szerinti nyom-
tatványok alkalmasak legyenek az azon található tájékoztatás minden érin-
tett (rendőrhatóság képviselője és állampolgár) számára szabad szemmel, 
könnyen való olvasatra és értelmezhetőségre. Megnyugvással fogadta a 
biztos a miniszter válaszát, mely szerint nem kifogásolható, ha a jogalkotó 
lépéseket tesz a szóban forgó nyomtatványminta nagyobbításával vagy ti-
pográfi ai kiemeléssel való megváltoztatására.

A biztos kezdeményezte, hogy a jogszabály alkalmazásából eredő visszás-
ság megszüntetése érdekében az egészségügyi miniszter gondoskodjon a 
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosí-
tásáról. A miniszter a kezdeményezéssel egyetértett, a szakmai szervezetek-
től bekérte az érintett jogszabályrész értelmezési nehézségei kiküszöbölését 
célzó módosítási javaslatokat. A vélemények és a szakmai szervezetekkel 
történő egyeztetést követően a rendelet módosítását 2010 első negyedévére 
tervezi.

A biztos felkérte Budapest Főváros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tületét, hogy vizsgálják felül és módosítsák a BKV Zrt. hatósági árformába 
tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és 
azok alkalmazási feltételeiről szóló 76/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 5. 
§ (10) bekezdésének, a bérletbemutatás díja mértékére vonatkozó rendel-
kezését. A közgyűlés a rendeletet módosította, a bérletbemutatás költségét 
érdemben mérsékelte.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés mó-
dosítsa Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
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járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) számú rende-
letét annak érdekében, hogy a parkolási társaságok a követelésük alapjául 
szolgáló parkolási eseményeket ne csak a nyilvántartásukban való szereplés-
sel, hanem hely- és időrögzítésre alkalmas digitális fényképfelvétellel is kö-
telesek legyenek bizonyítani. Javasolta a pótdíj méltányossági eljárás kere-
tében történő elengedésével, mérséklésével, valamint részletekben történő 
megfi zetésével kapcsolatos kérdések szabályozását is, továbbá, hogy a par-
kolási pótdíjak befi zetésére vonatkozó határidők kezdete az értesítés olyan 
módjától induljon, amely esetén bizonyított a kötelezett tudomásszerzése, 
hiányos, értelmezhetetlen mondat pedig ne szerepeljen a rendeletben, és 
az utólagos jegybemutatás lehetősége se essen indokolatlan korlátozás alá. 
Előző kérdésekre vonatkozóan folyamatban vannak a módosítással kap-
csolatos egyeztetések, várják az adatvédelmi biztos álláspontját is. Utóbbi 
esetekben válasz még nem érkezett a kezdeményezésről.

A biztos felkérte Szerencs Város jegyzőjét a helyi adórendelet módosításá-
ra, a jegyző azonban ezt nem tartotta indokoltnak. A javaslat nem teljesült.

A biztos kezdeményezte az országos rendőrfőkapitánynál, hogy helyezze 
hatályon kívül a hatályos törvényi rendelkezéseken jelentősen túlterjeszke-
dő és az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában meghatáro-
zott követelményeknek meg nem felelő 28/1999. (V. 25.) ORFK intézkedés 
16. pontját. Tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a rendőrség által alkalmazott közúti sebességellenőrző technikai eszközök 
használatának kérdései mindenki által megismerhető jogszabályban, vagy 
állami irányítás egyéb eszközében legyenek meghatározva. Az országos 
rendőrfőkapitány az ORFK intézkedés 16. pontját hatályon kívül helyezte, 
de nem intézkedett érdemben annak érdekében, hogy az eljárás alá vont 
belföldi személyek számára is biztosítsa a bizonyítékok megismerésének le-
hetőségét. A fényképfelvételek helyszíni megtekintése lehetőségének bizto-
sításáról szóló döntést lényegében az eljáró rendőrökre bízta.

2.3.2.
Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése

Az állampolgári jogok korábbi országgyűlési biztosai meglehetősen ritkán 
éltek az Obtv. 22. §-ában biztosított Alkotmánybírósághoz fordulás lehe-
tőségével. A 2007 óta e téren megfi gyelhető tendenciákkal megegyezően 
azonban 2009-ben is több indítványt terjesztett a biztos az Alkotmánybí-
róság elé, amely a tárgyalt évben több ombudsmani indítványára indult 
eljárásában is hozott határozatot.
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Az országgyűlési biztos az OBH 5091/2007 számú ügyben indítványoz-
ta a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) b) pontja, valamint a 
6; 7; 8; és 10. §-ai és kapcsolódó rendelkezései alkotmányellenességének 
utólagos vizsgálatát, illetve az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánu-
ló alkotmányellenességének megállapítását és az alkotmányellenes helyzet 
megszüntetését. Az Alkotmánybíróság – részben ezen indítvány alapján – a 
121/2009. (XII. 17.) AB határozatával a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 
törvényt 2010. december 31. napjával megsemmisítette. 

Az OBH 2452/2008. számú ügyben a demonstrációkon, illetve azokhoz 
kapcsolódóan foganatosított előállítások jogalapjának vizsgálata nyomán 
az ombudsman indítványozta az Alkotmánybíróságnak, hogy állapítsa meg 
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 40/A. 
§-ában megállapított „Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség” 
tényállásának alkotmányellenességét. A rendelet részleges megsemmisíté-
sére irányuló indítványt az azonos tárgyú ügyekhez egyesítette, de azok 
elbírálására még nem került sor.

A biztos a közúti közlekedésről szóló törvény objektív felelősségre, illetve 
a közigazgatási bírságolásra vonatkozó szabályainak alkotmányossági vizs-
gálatát és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság az indítványt részben 
megalapozottnak találta (60/2009. (V. 28.) AB határozat)

Az APEH által folytatott vagyonosodási vizsgálatok jogszabályi alapját 
biztosító jogszabályok alkotmányellenességének megállapítását és meg-
semmisítését is kértük, amelynek elbírálása még folyamatban van.

Az Alkotmánybíróság 2010-ben bírálta el az ombudsmannak az egyes 
nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. tör-
vény adóalap számítására, bevallására, illetve a nagycsaládosokra vonatko-
zó szabályai alkotmányellenessége megállapítása iránti indítványát, és azt 
az 8/2010. (I. 28.) AB határozattal – az indítványban megfogalmazottakkal 
megegyező indokokkal – részben megsemmisítette.

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfi zető kezességről szóló 
2009. évi IV. törvény 3. § (1) a) pontjában lévő „2008. szeptember 30-át 
követően” szövegrész alkotmányossági vizsgálatát kezdeményeztük, mivel 
felmerült hogy a szabályozás indokolatlan tesz különbséget az állásukat 
2008. szeptember 30. előtt és után elvesztők között. Az indítvány elbírálása 
folyamatban van.

Az ombudsman – arra hivatkozva, hogy a szabályozás meg nem szerzett 
jövedelmet is adóztatna – a 2010. január 1-jétől hatályos szuperbruttó sze-
mélyi jövedelemadó-alap megsemmisítését indítványozta az Alkotmánybí-
róságnál, de azt a testület a 110/2009. (XI. 18.) AB határozatával elutasí-
totta.
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Alkotmánybírósághoz fordult a biztos azért is, mert a két évtizede meg-
alkotott sztrájktörvény elavult, súlyos hiányosságai vannak, és ez hátrá-
nyosan érinti a munkaadók és munkavállalók közti konfl iktusokban köz-
vetlenül nem érintett állampolgárok széles körét. Az indítvány elbírálása 
folyamatban van.

2.3.3.
Jogszabálytervezetek véleményezése

A bűnügyi nyilvántartásról, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló tör-
vénytervezetet és előterjesztést véleményezésre megkapta a biztos. Érdemi 
észrevételt ugyan nem tett, de jelezte, hogy fontosnak tartja és támogatja 
a javaslatban megfogalmazottak megvalósítását, különös tekintettel arra, 
hogy az Alkotmánybíróság a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény több rendelkezését alkot-
mányellenesnek találta és megsemmisítette. Fontosnak tartotta azt is, hogy a 
normatervezet tartalmazza és így bekerülhet a hazai jogba az Európai Unió 
Tanácsának a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szó-
ló 2005/876/IB határozata rendelkezései. Külön üdvözölte, hogy a tervezet 
az 1999. évi LXXXV. törvénynek nem egy-egy részletszabálya módosítására, 
hanem a témakör teljes revíziójára, újrakodifi kálására irányult.

Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, va-
lamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével 
összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról rendelkező normater-
vezetről és előterjesztésről sem általános, sem adatvédelmi szempontú ész-
revételt nem tett a biztos. Kiemelte viszont, hogy támogatja a tervezetben 
foglaltak megvalósítását, hiszen ahhoz, hogy Magyarország hatékonyan 
együtt tudjon működni a tervezetben érintett területeken az Európa Ta-
nács tagállamaival, szükség van az uniós és a hazai jog összehangolására. 
Az Alkotmánybíróság által hatályon kívül helyezett jogszabályhely helyébe 
lépő, a fogvatartott testének átvizsgálásakor követendő eljárás megfelelő 
szintű normában való rendezését is elkerülhetetlennek tartotta.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítását 
kezdeményező, az Országgyűléshez T/8875. számon benyújtott törvény-
javaslatot – 2009 februárjában – az igazságügyi és rendészeti miniszter 
küldte meg véleményezésre a biztosnak. A törvényjavaslat jelentős szigorí-
tásokat kívánt bevezetni a Btk. szankciórendszerében, kiemelten a súlyos 
és erőszakos bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. Mindezt azonban 
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úgy, hogy nem tükrözte esetleges megvalósulása várható szakmai, gazdasá-
gi, illetve társadalmi hatását. Ezért érdemben nem foglalt állást a javaslat-
ról. Ugyanakkor – hasonlóan a tárca elképzeléseihez – a biztos is fontosnak 
tartotta annak szakmai vizsgálatát, hogy a bűnözés terén az utóbbi időben 
jelentkező egyes kiemelkedő események indokolják-e, és ha igen, milyen 
módon és irányban a Btk. egyes rendelkezéseinek szigorítását.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 
rendelkező normatervezetet és előterjesztést márciusban is véleményezte a 
biztos. A tervezet jól tükrözte, hogy az állami büntetőpolitika a szigorú és az 
alternatív büntetések bevezetését szorgalmazza. A biztos rávilágított, hogy 
az Alkotmánybíróság több határozatában megfogalmazta az államnak a 
büntető hatalomból adódó alkotmányos jogait és kötelezettségeit. Demok-
ratikus jogállamban a büntető hatalom az állam – alkotmányosan korláto-
zott – közhatalmi jogosítványa a bűncselekmény elkövetőinek felelősségre 
vonására. A bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérelmét jelen-
tik és a büntetés jogát az állam gyakorolja. A bűnüldözés kizárólagos joga 
egyben a büntető igény érvényesítéséről való gondoskodás kötelezettségét 
jelenti, a büntetőjogi felelősségre vonás pedig az állam alkotmányos kö-
telessége is. Az államnak az Alkotmányból levezethető kötelezettsége in-
dokolja, hogy az állami büntető hatalmat gyakorló szerveknek feladataik 
teljesítéséhez hatékony eszközeik legyenek (ilyenek a büntetési nemek is), 
még ha ezek az eszközök, lényegüket tekintve, súlyosan jogkorlátozóak is. 
Mindezekre tekintettel a módosítás céljáról és megvalósítása módjáról, va-
gyis a tervezett szigorításokról nem kívánt állást foglalni.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) módosításáról 
rendelkező normatervezetet és előterjesztést áttanulmányozva, a biztos a 
módosítás céljával, vagyis a büntetőjogi felelősség gyors elbírálása iránti 
igény megvalósításával egyetértett. Jelezte azonban, hogy arról, hogy a ter-
vezett módosítások alkalmasak-e a büntetőeljárások időszerűségének javí-
tására, csak alkalmazásukat követően, a gyakorlati tapasztalatok alapján 
lehet majd megítélni. Ezért érdemi észrevétellel nem élt. Tekintettel azon-
ban arra, hogy a normatervezet szerint a Be. 47. §-a olyan új bekezdéssel 
egészülne ki, melyre vonatkozóan már volt ombudsmani javaslat, megnyug-
vással fogadta a következőket: „Ha a terhelt fogva van, a meghatalmazott 
védő személyéről az eljárást folytató szerv értesíti a fogvatartást végrehajtó 
intézetet.” E jogszabályhely bevezetése ugyanis hozzájárulhat a védelemhez 
való jog és a védőt megillető jogok jogállami követelményeknek megfelelő 
biztosításához. Hivatkozott arra is, hogy egy állásfoglalásában már rámu-
tatott arra is, hogy ha az állami büntetőhatalom gyakorlása a büntetőeljá-
rásban részt vevő szervek tagjainak mulasztására (például a bűncselekmény 
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büntethetőségének aktatologatások miatti elévülésére) vezethető vissza, sé-
rül a jogállamiság és a jogbiztonság követelménye. Az Alkotmánybíróság 
több határozata is hangsúlyozza, hogy az államnak (amelynek képviselője 
a rendőrség, az ügyészség és a bíróság is) nemcsak az a kötelessége, hogy 
védje és tiszteletben tartsa az alapvető jogokat, hanem az is, hogy gon-
doskodjon az érvényesülésükről. Ezekre fi gyelemmel a Be. módosítására 
irányuló normatervezetből hiányolt olyan rendelkezéseket, amelyek – és ez 
véleménye szerint összefüggésben áll az eljárások időszerűsége javításával 
– az eljáró szerv tagjának szóban forgó mulasztása esetén követendő eljá-
rásra, illetve a mulasztás megelőzhetőségére lennének irányadók.

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasz-
nálásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 
intézkedésekről szóló kormányrendelet véleményezése során a biztos a 
földgázellátás korlátozásával érintettekkel összefüggésben tett javaslatot, 
amelyet az előterjesztő közlekedésügyi, hírközlési és energiaügyi miniszter 
elfogadott és a 265/2009. (XII. 1.) számon elfogadott kormányrendeletbe 
kihirdetésre került. A jogszabály 2009. december 2-án hatályba is lépett.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló kormány-
rendelet tervezetet is véleményezhette a biztos. Kifejtette, hogy a jegyző 
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás részletes eljárási rendjének rög-
zítését elengedhetetlenül fontosnak tartja. Több jelentésében is rámutatott 
arra, hogy olyan szabályozási megoldás, amely a szabályozni kívánt társa-
dalmi viszony egy részét közigazgatási hatósági jogviszonyként, míg más 
részét polgári jogi jogviszonyként rendezi, a jogalkotási törvénybe ütközik 
és az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében rögzített jogállamiságból levezethe-
tő jogbiztonság követelményével összefüggésben visszásságot okoz. A 2009. 
október 24-én hatályba lépett, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 
eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) kormányrendelet a biztos javaslatát fi -
gyelmen kívül hagyta.

A jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggő egyes minisz-
teri rendeletek módosításáról szóló normatervezeteket is áttekintette az 
országgyűlési biztos. Érdemi észrevételeket ugyan a tervezetekre nem tett, 
de megjegyezte, hogy az OBH 3430/2007. számú jelentésében megállapí-
tott alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságokra alapozva, korábban 
javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, a bűncselekmények ál-
dozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. 
törvény (Ást.) 30. § (5) bekezdése olyan módosításának, illetve kiegészíté-
sének kezdeményezését, amelyből a kárenyhítési kérelem előterjesztője és 
az azt elbíráló hatóság számára is egyértelműen megállapítható, hogy mi 
tekintendő a kérelem késedelmes előterjesztése megfelelő igazolásának. A 



A  j o g s z a b á l y o k a t  é r i n t ő  b i z t o s i  t e v é k e n y s é g  225

miniszter nem fogadta el a javaslatot, amit többszöri levélváltás után a biz-
tos tudomásul vett, de megállapításait változatlanul fenntartotta. A jogi se-
gítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
között szerepelt az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása, mely tulajdonkép-
pen az Ást. végrehajtási rendelete. Ezért javasolta ennek módosításánál a 
hivatkozott jelentésében megfogalmazott kezdeményezésének fi gyelembe-
vételét. E javaslat fogadtatásáról nincs ismerete a biztosnak.

Véleményeztük „a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használa-
táról” szóló előterjesztés tervezetét. Az ombudsmani töretlen gyakorlat 
kiemelt fi gyelemmel követi a fogyatékossággal élő személyek alkotmányos 
jogainak érvényesülését. Ombudsman először 1996-ban foglalt állást a jel-
nyelv külön nyelvként való elismerése mellett. A szóban forgó előterjesz-
tésben foglaltakat előremutatónak, az esélyegyenlőség biztosítása területén 
alapvető jelentőségűnek tartotta. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. CXXV. törvényt az Országgyűlés el is fogadta 
2009. november 9-én.

A „korrupció elleni kormányzati intézkedésekről” szóló kormány-
előterjesztés-tervezeteket az országgyűlési biztos több alkalommal véle-
ményezte. Ennek során többször jelezte, hogy az előterjesztések célkitű-
zéseivel – a korrupció elleni hatékony fellépéssel – alapvetően egyetért. 
Minden esetben határozottan ellenezte azonban a Közérdekvédelmi Hi-
vatal létrehozását, mivel annak feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat 
jelenleg is több állami szerv (a Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, a pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatok, az APEH, az ügyészség, a bíróságok, a 
Közbeszerzések Tanácsa, az ÁSZ, az ombudsmanok, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság stb.) megfelelően ellátja. Legfeljebb az egyes meglévő hatáskörök 
pontosabb meghatározását tartotta volna szükségesnek. Több részletsza-
bállyal kapcsolatban is aggodalmának adott hangot. Az Országgyűlés elé 
került előterjesztést, mely „A tisztességes eljárás védelméről, valamint az 
ezzel összefüggő törvénymódosításokról” szól, nem küldték meg újabb vé-
leményezésre a biztosnak. Ez utóbbi javaslatot az Országgyűlés a 2009. évi 
CLXIII. törvényként el is fogadta.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet mó-
dosításáról szóló előterjesztést ugyancsak véleményezhette a biztos. Bár 
a rendelet módosítására már több alkalommal tett javaslatot, azok az elő-
terjesztésben nem szerepeltek. Az ombudsman megfogalmazta, hogy nem 
állapítható meg az előterjesztésből sem az, hogy milyen viszonyban van a 
deregulációs programmal, sem az, van-e bármilyen indoka annak, hogy a 
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deregulációt megelőzően kerüljön sor a tervezett módosításokra. Ezzel ösz-
szefüggésben hangsúlyozta, hogy a jogállamiság egyik legfőbb kritériuma 
a jogbiztonság. A jogbiztonság követelménye pedig – egyebek mellett – a 
normavilágosságot és a norma stabilitását (kiszámíthatóságát) is magában 
foglalja. A rendelet közeljövőben várható újabb módosításaira – éppen a 
módosítások gyakorisága és mértéke miatt – az ilyen szabályozási technika 
alkalmas lehet a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság veszé-
lyének előidézésére. 

„Az autizmussal élő személyek ellátására alkalmas rehabilitációs, és 
diagnosztikai intézményrendszer kialakításáról és fejlesztéséről” szóló 
előterjesztést a szociális és munkaügyi miniszter küldte meg véleményezés-
re a biztosnak. Az előterjesztés tulajdonképpen az új Országos Fogyatékos-
ügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú in-
tézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat mellékletét 
egészíti ki új feladatokkal. A biztos több javaslattal is élt, de annak fi gye-
lembevételéről nem kapott visszajelzést, a szóban forgó határozat kiegészí-
tése pedig eddig nem történt meg.

A biztos állást foglalt Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek 
rendjének védelméről és a helyi közbiztonság erősítéséről szóló rendeletter-
vezetéről. Erre a város jegyzője kérte fel. A rendelettervezete szerint az önkor-
mányzat szigorítaná a 14 és 16 éven aluliak éjszakai tartózkodását a közterü-
leteken. A biztos üdvözölte a kezdeményezést, de komoly kritikát fogalmazott 
meg annak formájával és tartalmával kapcsolatban. A biztos a szabályozást 
formai szempontból azért tartotta aggályosnak, mert a gyermekek és szü-
lők alapjogainak korlátozására irányulna, amire az önkormányzatnak – kellő 
törvényi alap és felhatalmazás hiányában – nincs alkotmányos lehetősége: 
az Alkotmány szerint alapvető jogokat korlátozni kizárólag törvényben lehet. 
Ezen kívül a terveztetekben szereplő egyes korlátozások és szankciók tartal-
mi szempontból is alaposan kifogásolhatóak, szükségtelenül és aránytalanul 
korlátozzák a gyermekek önrendelkezési jogát, valamint a szülők neveléshez 
való jogát. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy a feltételhez kötött éjszakai ki-
járás olyan általános, totális jellegű alapjog-korlátozásnak minősül, amelynek 
alkalmazása 18 éven aluli személyek esetében, egyéb megkötések (életkori 
határok, időtartam meghatározása) mellett is alkotmánysértő. Egy ilyen ru-
galmatlan, indokolatlanul paternalista jellegű korlátozás ugyanis úgy hatol 
be az érintettek belső, családi szférájába – ezen belül a gyermek-szülő viszony-
ba, a szülő döntési szabadságába –, hogy eközben valójában nincs tekintettel a 
gyermeket konkrétan fenyegető veszélyekre, az esetleges sérelme súlyára, jel-
legére. A biztos felhívta a jegyző fi gyelmét a gyermekek, fi atalok jogainak vé-
delmében megtehető, a hatályos jogszabályok adta eszközök, szankciók – így 
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a fokozott és következetes ellenőrzés, más hatóságokkal való együttműködés, 
a helyszíni bírságolás – hatékonyabb kihasználhatóságára is. Rendelkezésre 
állnak további, jóval kisebb korlátozásokkal járó jogi eszközök is, így például 
az önkormányzat mérlegelheti, hogy a város területén található üzletekben, 
vendéglátóhelyeken – kiszámítható módon – az éjszakai órákra korlátozza az 
alkohol-, illetve dohánytermékek árusítását. Kiemelte, hogy nemcsak a ma-
gyar, hanem nemzetközi tapasztalatok is abba az irányba mutatnak, hogy az 
alkotmányos, ésszerű (és betartatható) szankciók mellett valódi sikert – hosz-
szú távon – csak a 18 év alatti gyermekek és a szülők, a teljes közösség aktív 
bevonásával, megszólításával folytatott párbeszéddel, példamutatással, előre 
megtervezett iskolai kampányokkal stb. lehet elérni. A jegyző közölte, hogy a 
szóban forgó rendeletalkotást levették a testület napirendjéről.

Az ittas vezetés ellenőrzéséről szóló ORFK utasítás véleményezésére is 
módja nyílt a biztosnak. Az országos rendőrfőkapitány küldte meg számára 
az utasítás (állami irányítás egyéb jogi eszköze) tervezetét. A tervezetet nem 
csak formai szempontból tartotta előrelépésnek, hanem annak tartalmával, 
célkitűzéseivel is alapvetően egyetértett. Emellett több észrevételt is tett. Az 
ombudsman javaslatában kiemelte a jogállamiság elvének és a jogbiztonság 
követelményének érvényesülését: álláspontja szerint azon túl, hogy az uta-
sításnak összhangban kell állnia a vonatkozó jogszabályokkal, mind az in-
tézkedés alá vont személyek, mind pedig az intézkedő rendőrök számára 
egyértelműnek, világosnak és kiszámíthatónak kell lennie. Az utasításnak 
továbbá meg kell felelnie az arányosság követelményének, amelynek a gya-
korlatban különös jelentősége van, tekintettel éppen arra, hogy a rendőr-
ségi törvénynek a közlekedésbiztonsági intézkedésre vonatkozó rendelke-
zése általánosságban és felsorolásszerűen tartalmazza a jármű vezetőjének 
alkoholfogyasztása (a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása) 
esetén jogszerűen alkalmazható intézkedéseket, amelyek az intézkedés alá 
vontak testi integritását, sérthetetlenségét érintik, korlátozzák. A biztos utalt 
például arra, hogy készülékek üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések nem 
tartalmaznak előírást arra, hogy milyen szintű rendőri szerveknek kell ren-
delkezniük hitelesített mérőeszközzel. A tervezetből hiányolta a vér-, illetve 
vizeletminta vételének szabályait is. Az országos rendőrfőkapitány – néhány 
kivételtől eltekintve – egyetértett a biztos javaslataival. Az ombudsman ezt 
tudomásul vette, de javasolta, hogy az utasítás térjen ki az intézkedő rend-
őr azon tájékoztatási kötelezettségére, hogy az intézkedés alá vont az intéz-
kedéssel szemben – ezen belül a vér- és vizeletminta levételének módjával 
kapcsolatban is – panaszt tehet az intézkedést foganatosító rendőri szervnél. 
Az utasítás elkészítése – az ombudsmani javaslatok fi gyelembevétele mellett 
– folyamatban van, várhatóan 2010 első felében kiadásra kerül.



3.
A biztosok közös Hivatalának 
működése

3.1.
A Hivatal beszámolója

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az adatvédelmi biztos, a jövő 
nemzedékek országgyűlési biztosa, valamint a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyűlési biztosa irodáinak tevékenységét az Országgyűlési 
Biztos Hivatalán belül működő közös hivatal segíti. A hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatban rögzített feladatai közé tartozik az intézmény gaz-
dálkodásának, pénzügyi, számviteli és munkaügyi feladatainak teljes körű 
lebonyolítása, a központi iktatás és az ügyfélszolgálati feladatok ellátása, 
a szervezéssel kapcsolatos tevékenység, az Országgyűléssel való kapcsolat-
tartás, valamint a könyvtár és intézményünk informatikai rendszerének 
üzemeltetése.

2009-ben az ombudsmani irodák és a közös hivatal szervezetén belül 
nem történt érdemi változás, de valamennyi iroda tevékenységét tovább-
ra is jelentős mértékben meghatározták az előző évben történt jogsza-
bályváltozások. 2009. július 1-jétől az egész intézményre vonatkozóan új 
iktató, iratkezelő és statisztikai rendszert vezettünk be, amely a jelen be-
számoló adatainak új rendszerű feldolgozását is eredményezte. A korábbi 
beszámolóinkban közétettektől esetlegesen eltérő adatok abból adódhat-
nak, hogy a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános köve-
telményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet által előírtak sze-
rint bevezetett iktatási rend apró részletekben eltérő szempontokat adott 
meg a statisztikai adatképzésre. Amíg korábban az egyes nem panaszostól 
érkező – például a jogszabály véleményezésre felkérő – küldeményeket 
nem ügyként és panaszként kezeltük, az új iktatóprogram azokat vissza-
menőleg is oda sorolta.

A hivatalvezetés új forrásokat keresett az állampolgároknak nyújtandó 
online szolgáltatások informatikai hátterének fejlesztéséhez és az ehhez 
szükséges új rendszerek bevezetéséhez. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) céljaihoz illeszkedő Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
(EKOP) épp az ilyen irányú fejlesztésekhez biztosított forrásokat. Pályáza-



A  2 0 0 9 .  é v  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  229

tot nyújtottunk be, de azt a pályázatok elbírálásához és a pályázati források 
odaítéléséhez használt objektív mérőszámok alapján – habár a pályázatunk 
céljai teljes mértékben összhangban voltak az EKOP célrendszerével – el-
utasították. Mivel a pályázatunk célrendszere megfelelt az elvártaknak, le-
hetőségünk nyílt az ún. „EKOP – Kiemelt projektek” pályázati lehetőségen 
belül pályázatunkat ismét benyújtani. A pályázat elbírlásáa jelenleg is fo-
lyamatban van.

Az alábbi táblázat adataiból megállapítható, hogy az összmunkatársi lét-
szám a 2008-ban létrejött új biztosi iroda létszámának emelkedését nem 
számolva érdemben 2004 óta változatlan.

Az országgyűlési biztosok és a Hivatal munkatársainak létszáma 1995 és 2009 között.
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3.2.
A 2009. év statisztikai adatai

A tevékenységünk részletes statisztikai adatait a CD-melléklet tartalmazza, 
itt csupán annak főbb elemeiről számolunk be.

Az állampolgárok nem csupán levélben vagy elektronikus üzenetben ke-
reshetik meg az országgyűlési biztosokat, de az Információs Irodánál tele-
fonon vagy személyesen is kérhetnek időpontot személyes meghallgatásra, 
érdeklődhetnek folyamatban lévő ügyükről, beadhatják az ahhoz kapcso-
lódó irataikat. A Panaszirodán személyesen adhatják elő panaszaikat, te-
hetik fel kérdéseiket. Ügyfeleink az elmúlt évben 7201 alkalommal éltek 
ezzel a lehetőséggel.
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Az OBH Hivatala által fogadott ügyfelek

Információs 
iroda

Telefonon
Folyamatban lévő ügyében 924

6149
7201

Időpontot, ált. információt kért 3982

Személyesen

Folyamatban lévő ügyében 175

Időpontot, ált. információt kért 566

Iratbeadás 502

Panasziroda Személyesen Panaszfelvétel 1052 1052

A 2009-ben, illetve az 1995. július 1-je és 2009. december 31. között érke-
zett ügyek és panaszok számát mutatja az alábbi táblázat:

Az ügyek és panaszok 2009-ben és 1995 óta összesen

 2009 Összesen

Ügyek 6129 78651

Panaszok 6752 95729

A 2009-ben hozzánk fordulók a 6129 beadványukban 6752 különféle pa-
naszt fogalmaztak meg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosaihoz 
fordulók száma a kezdeti időszak után csökkent, de az utóbbi 2 évben ismét 
jelentős emelkedést mutat az ombudsmantól jogvédelmet, tanácsot, támo-
gatást kérők száma.
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Panaszosaink fele postai úton juttatta el hozzánk beadványát. Majd minden 
nyolcadik ügyet a panaszosok a személyes meghallgatásuk során személye-
sen adták elő. Továbbra is kevés eljárást tudunk indítani hivatalból, melyek 
ügyeinknek mindössze 2,2%-át teszik ki. Minden évben nő azonban azok-
nak az aránya, akik kérdéseiket, panaszaikat vagy csupán véleményüket 
elektronikus formában juttatják el hivatalunk panasz@obh.hu e-mail cí-
mére. 2009-ben minden harmadik beadvány így érkezett.
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31,7%

szóbeli panasz felvétele

13,6%

beadvány

52,5%

hivatalból indult

2,2%

Az 1995 és 2009 között benyújtott panaszok
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2009-ben – bár a befejezések száma a munkaszervezési változtatások és 
a megfeszített munka hatására 15%-kal haladta meg az előző évit – a 42 
százalékkal megnőtt panaszmennyiség 2008-ban elért feldolgozási aránya 
nem biztosítható. A belső szervezés tartalékai kimerültek, az elvonások 
korlátozzák a hivatal kapacitásait, tevékenységünk minősége és időbeli ha-
tékonysága változatlan feltételek mellett egyidejűleg nem tartható fenn.

A tárgyévben érkezett 6752 panaszból csupán 5513 panaszt tudtunk be-
fejezni, így sajnos nem sikerült tovább csökkenteni a korábbi években fel-
gyűlt hátralékainkat, és a 2010 első hónapjaiban érkezett – a korábbinál is 
nagyobb arányú növekedést mutató – panaszok száma is azt jelzi, hogy az 
ügyek feldolgozási ideje óhatatlanul tovább nő. 

Az összes befejezés 4,6%-át a más hatóságokhoz 
történő áttételek adták, 17,2%-ukat megszüntet-
tük, 64,4%-át pedig tájékoztatással elutasítottuk, 
így végül a panaszok 13,8%-ában folytattunk ér-
demi vizsgálatot.

A megvizsgált panaszokból 364-et a lefolytatott 
vizsgálatot követően utasítottunk el, és 397 pa-
nasz ügyében jelentéssel fejeztük be a vizsgálatot. 
A megvizsgált panaszok ötödében fogalmaztunk 
meg ajánlásokat is.

áttett

megszüntetett

vizsgálat nélkül
elutasított

vizsgált

948

251

3553

761

17,2%

4,6%

64,4%

13,8%

vizsgálat után
elutasított

ajánlás nincs

ajánlás van

364

252

145

47,8%

33,1%

19,1%
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A tárgyévben tett 145 ajánlással befejezett panasz 
ügyében összesen 263 ajánlást fogalmaztunk meg 
különböző címzetteknek. Az ajánlásaink 40%-át a 
címzettek elfogadták, csupán 4%-ával nem értet-
tek egyet. Az év végi statisztikai záráskor az ajánlá-
saink 56%-ra még nem kaptunk érdemi választ.

A 263 ajánlás döntő többségét azok az esetek képezték (109), amelyben 
a vizsgált szervet kértük fel a visszásság orvoslására. Ezt követték azok az 
esetek (53), amikor a felettes szerv intézkedését kezdeményeztük. Összesen 
77 esetben kezdeményeztünk különböző szintű jogalkotóknál jogszabályt 
érintő intézkedést. Ebben az évben 6 esetben fordultunk az Alkotmánybí-
rósághoz indítvánnyal. 18 esetben viszont már csak a jövőbeni helyes jogal-
kalmazásra hívhattuk fel az érintett szerveket.

a címzett az
ajánlást elfoga tad

a címzett
az ajánlást

nem foga ta eld

a határidő
nem telt el

95

144

39,9%

3,8%

56,3%

24

2,3%

0,4%

1,1%

6,8%

6,1%

14,1%

20,2%

41,4%

Kezdeményezés
az érintett szervnél

Kormányrendelet
 módosítása

módosítása
Miniszteri rendelet

Települési önkormányzat
rendeletének módosítása

Állami irányítás egyéb jogi
eszközének módosítása

5,7%
Figyelemfelhívás helyes jogalkalmazásra

0,4%

Büntetőeljárás kezdeményezése

Alkotmánybírósági indítvány

Ajánlás a felügyelet szervnek

Törvénymódosítás

i

0,4%
Fegyelmi eljárás kezdeményezése

0,4%

Ügyészi óvás kezdeményezése

0,8%
Fővárosi rendelet módosítása
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A jelentéseinkben megállapított alkotmányos jogokkal összefüggő visszás-
ságok az alábbi arányban oszlottak meg az egyes alapjogok között.

 Gyermekek, szülők jogai
6,8%

Diszkrimináció tilalma

Egészséghez való jog

Gyülekezési jog

8,0% 

3,1%

2,5%

Szociális
biztonsághoz való jog
2,2%

Művelődéshez való jog
3,1%

Jogbiztonság elve

46,2%

Élethez, emberi
méltósághoz való jog

8,2%

Jogorvoslati jog

4,3%

Tulajdonhoz való jog

3,7%

Egyéb érintett jogok
12,3%



 

4.
Mellékletek

4.1.
Tudományos tevékenység

4.1.1.
Publikációk

Szabó Máté
Human Rights and Civil Society in Hungary. Twenty Years for Rights and 

Freedom (1988–2008). (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)
(– Hajas Barnabás) (szerk.): Emberi méltóság – korlátok nélkül. (Budapest: 

Országgyűlés Hivatala 2009)
Emberi jogok és a biztonság konfl iktusai a 21. században, in: Sziklay Júlia 

(szerk.): Az információs jogok kihívásai a XXI. században. (Budapest: 
Adatvédelmi Biztos Irodája 2009) 31–63.

(– Hajas Barnabás – Halász Zsolt – Lápossy Attila): Tüntetések Budapesten, 
in: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 
2008-ról. I. kötet. (Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja 
Közhasznú Alapítvány 2009) 226–243.

Kompromiss als Erbe des Kádárismus: Ungarn 1989–1990 in: Macków, 
Jerzy (szerk): Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa (Wiesbaden: VS 
Verlag 2009) 199–215.

(– Hajas Barnabás): Emberi méltóság – korlátok nélkül, in: Hajas Barnabás 
– Szabó Máté (szerk.): Emberi méltóság – korlátok nélkül. A gyermekek, 
a hajléktalanok és a gyülekezők jogai. (Budapest: Országgyűlés Hivatala 
2009) 9–17.

(– Haraszti M. Katalin): Az ENSZ Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozatá-
nak hatvan éve és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának in-
tézménye Magyarországon in: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): 
Emberi méltóság – korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a 
gyülekezők jogai. (Budapest: Országgyűlés Hivatala 2009) 43–66.

The Hungarian Ombudsman Institution (1995–2008) in: Reif, Linda C. 
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(szerk): The International Ombudsman Yearbook (Leiden/Boston: 
Martinus Nijhoff 2009) 154–182.

Das Wesen von Ungehorsam und Kritik. Ombudsmann-Institution, 
die osteuropäische Revolution der Menschenrechte und eine neue 
Zivilkultur in: Balla Bálint –Sterbling, Anton (szerk.): Europäische 
Entwicklungsdynamik. (Hamburg: Krämer 2009) 87–107.

(– Hajas Barnabás): Az alapvető jogok húsz legutóbbi évéről – Magyar-
országon (1988–2008), in: Sándor Péter – Stumpf Anna – Vass László 
(szerk.): Magyarország politikai évhuszadkönyve: A magyar demokrá-
cia kormányzati rendszere (1988–2008) (Budapest: DKMKA: Arcanum 
2009) Elektronikus kötet.

Milestones in the global and European development of human rights, 
in: Rovsek, Jernej – Kalcina, Liana (szerk.): 60th Anniversary of the 
Universal Declaration of Human Rights and the 15th Anniversary of 
the Human Rights Ombudsman Act in Slovenia (Ljubljana: The Human 
Rights Ombudsman of Slovenia 2009) 88–94.

Védtelenül? Ki őrzi az őrzőket? Közjogi Szemle, 2009/1. sz. 68–69.
Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika intézményei. 

Magyar Tudomány, 2009/4. sz. 464–473.
(– Hajas Barnabás): A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarorszá-

gon – az ombudsman és az engedetlenkedő állampolgár szempontjai. Új 
Magyar Közigazgatás, 2009/6–7. sz. 23–29.

Polgári engedetlenség és civil kultúra. Civil Szemle, 2009/3. sz. 7–21.
Autonómia és etatizmus a magyar civil társadalomban Politikatudományi 

Szemle, 2009/3. sz. 157–164.
A válságról – a politológia mondanivalója. Magyar Tudomány, 2009/12. sz. 

1513–1523.
Urbanisten versus Populisten in Ungarn. Berliner Debatte/Initial, 2009/3. 

sz. 67–74.
Disobedience and Criticism. The Ethos of Ombudsman’s Institution Jura 

2009/2. sz. 175–185.
Unprotected? Who guards the guardians European Ombudsman 

Newsletter 2009/12. sz. 58–61.
Erős vagy gyenge a civil társadalom Magyarországon? Tudományos Közle-

mények. Általános Vállalkozási Főiskola 2009. április. No. 21. 7–11.
Ungarns Rechte Renaissance Blätter für Deutsche und Internationale 

Politik 2009. No. 4.17–20. 
A gyülekezés joga, a civil jogvédelem és az ombudsmanok szerepe in: Hajas 

Barnabás (szerk.): Gyülekezési jogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 
2009/1. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009) 5–8.
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Emberi méltóság – korlátok nélkül: emberek hajlék nélkül? in: Borza Beá-
ta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését 
feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Ország-
gyűlési Biztos Hivatala 2009) 6–8.

A liliputiak jogai Gulliver országában, in: Kovács Orsolya Ágota (szerk): 
Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. (Budapest: 
Országgyűlési Biztos Hivatala 2009) 5–8.

Sztrájkjogi műhelyvita I. Vitaindító előadás Pécsi Munkajogi Közlemények 
2009/1. 95–97.

(– Borza Beáta): Előszó a magyar kiadáshoz in: Flowers Nancy (szerk.) Em-
beri jogok: Igen!  A fogyatékossággal élő személyek jogai. Képzési kézi-
könyv (Budapest: [közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövet-
sége 2009) 8–9.

Bassola Eszter
(– Lux Ágnes): A gyülekezési joggal kapcsolatos külföldi bírósági és 

ombudsmani gyakorlat, in: Hajas Barnabás (szerk): Gyülekezési jogi 
projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest: Országgyűlési 
Biztos Hivatala 2009)

(– Lux Ágnes): Gyermeki jogok védelme Európában in: Kovács Orsolya 
Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. 
(Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

(– Rajzinger Ágnes – Retkes Zita): Gyermeki jogok a képzési rendszerben és 
az oktatásban. Család, Gyermek, Ifjúság, 2009/2. sz. 35–44.

Borza Beáta
(szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltá-

ró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Országgyűlé-
si Biztos Hivatala 2009)

A Projekt bemutatása; Műhelymunka; Összegzés – értékelés; Kapcsolatok, 
publikációk, pályázatok, konferenciák; Dilemmák, további kérdések; 
Szociális Charta (3.; 5.; 6.; 7.; 10.; 11. fejezet) in: Borza Beáta (szerk.): A 
hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró pro-
jekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Országgyűlési Biz-
tos Hivatala 2009)

(– Szabó Máté): Előszó a magyar kiadáshoz in: Flowers Nancy (szerk.) Em-
beri jogok: Igen! : a fogyatékossággal élő személyek jogai : képzési kézi-
könyv (Budapest: [közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövet-
sége 2009) 8–9.
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Fogarassy Edit
A fi atalkorúak fogvatartási körülményeinek ombudsmani vizsgálata. Bör-

tönügyi Szemle, 2008/4. sz. (2009-ben jelent meg) 1–13.
Alapjogok érvényesülése a fi atalkorúak fogvatartási intézeteiben – az or-

szággyűlési biztos OBH 4841/2007 számú vizsgálatának megállapításai; 
Az emberi méltóság tisztelete, annak sérelmei gyerekrajzokon (7.6. és 
9. fejezet) in: Kovács Orsolya Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB 
PROJEKTFÜZETEK 2009/3. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 
2009)

Gyermekjogok és beavatkozás in: Borbíró Andrea – Kerezsi Klára (szerk.): 
A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve (Budapest: 
[Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium] 2009) 299–307. 

Gurbai Sándor
A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtási és 

ellenőrzési mechanizmusának útvesztői. Acta Humana, 2009. (20. évf.) 
1–2. sz. 160–171. 

Az értelmi fogyatékosságon alapuló diszkrimináció. Hogyan ismerjem fel? 
Mit tegyek? Hová fordulhatok? in: Fonyó Ilona (szerk.) Felnőtt élet – Fel-
nőttkorba lépő értelmi sérült fi atal társadalmi életbe való beilleszkedé-
sének lehetőségei (Budapest: Kézenfogva Alapítvány 2009) 117–124.

Magánélet, integritás, otthon és család; Önálló és az emberi méltósághoz 
illő élet a közösségen belül; A többszörös diszkriminációval szembesülő 
fogyatékossággal élő személyek jogai; Az egyenlő bánásmód követelmé-
nyének vizsgálata az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, illetve az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. (kommentárok) in: Flowers 
Nancy (szerk.) Emberi jogok: Igen! A fogyatékossággal élő személyek jo-
gai. Képzési kézikönyv (Budapest: [közread. a] Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége 2009) 134.; 190.; 269.; 302–304. 

Győrffy Zsuzsanna
A korábbi országgyűlési biztosok gyermekjogvédő gyakorlata; A gyerme-

kek alkotmányos jogainak érvényesülése a gyámügyi eljárások során és 
gyermekvédelmi szakellátásban – összefoglaló az országgyűlési biztos 
vizsgálatairól; A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer hiányosságai 
– az országgyűlési biztos OBH 1024/2008 számú vizsgálatának megálla-
pítása; Gyermekjóléti alapellátások Komárom-Esztergom és Pest megyé-
ben végzett vizsgálatainak megállapításai (5.; 7.2.; 7.4. és 7.5. fejezet) in: 
Kovács Orsolya Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜ-
ZETEK 2009/3. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)
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Gyermekek a hatósági eljárásokban az országgyűlési biztos vizsgálatai tük-
rében. Családi jog, 2009/1. sz. 20–24. 

Hajas Barnabás
(– Szabó Máté – Halász Zsolt – Lápossy Attila): Tüntetések Budapesten 

in: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évköny-
ve 2008-ról. (Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Köz-
hasznú Alapítvány 2009) 226–242.

A gyülekezéshez kapcsolódó kommunikációs kérdésekről. Rendészeti 
szemle, 2009. (57. évf.) 2. sz. 53–61.

(szerk.) Gyülekezési jogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/1. (Bu-
dapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

(– Halász Zsolt – Lápossy Attila): A gyülekezési jogi projektről általában; 
Vizsgálati tapasztalatok; A projekt alatt tett ombudsmani intézkedések 
és azok „utóélete”; A jogalkalmazás során felmerülő további dilemmák 
(3.; 6.; 7.; és 8. fejezetek) in: Hajas Barnabás (szerk.): Gyülekezési jogi 
projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/1 (Budapest: Országgyűlési 
Biztos Hivatala 2009)

A „karfás” jelentést megelőző ombudsmani gyakorlat (8.1. fejezet) in: Borza 
Beáta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesü-
lését feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest: Or-
szággyűlési Biztos Hivatala 2009)

Jogtudatosítás a médiában – az országgyűlési biztos OBH 2057/2008 szá-
mú vizsgálatának megállapításai (7.3. fejezet) in: Kovács Orsolya Ágota 
(szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. (Buda-
pest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

(– Kilényi Géza) (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar 
államszervezet. Egyetemi jegyzet. 3., átd. kiad. (Budapest: Szent István 
Társulat 2009) 293.

A bíróságok, in: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az alkot-
mányjog köréből – a magyar államszervezet. Egyetemi jegyzet. 3., átd. 
kiad. (Budapest: Szent István Társulat, 2009) 183–206

Az ügyészség, in: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az al-
kotmányjog köréből – a magyar államszervezet. Egyetemi jegyzet. 3., 
átd. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2009) 207–230.

A helyi önkormányzatok, in: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): Fe-
jezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet. Egyetemi 
jegyzet. 3., átd. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2009) 231–280.

A minősített időszakok, in: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): Fejeze-
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tek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet. Egyetemi jegy-
zet. 3., átd. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2009) 281–293.

Még egyszer arról a bizonyos lóról (Hajas Barnabás – Bihari Mihály: Gyü-
lekezési jog – a jogalkalmazás során felmerülő újabb problémákról. I.) 
Közjogi szemle, 2. évf. 2009/1. sz. 23–24.

(– Szabó Máté): A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarországon – 
az ombudsman és az engedetlenkedő állampolgár szempontjai. Új ma-
gyar közigazgatás, 2. évf. 2009/6–7. sz. 23–29. 

(– Szabó Máté) (szerk.): Emberi méltóság korlátok nélkül: A gyermekek, a 
hajléktalanok és a gyülekezők jogai. (Budapest: Országgyűlés Hivatala 
2009)

Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata – 
módszertan és tapasztalatok. in: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk): 
Pécsi Határőr Tudományos Közlemények X. (Pécs: Magyar Hadtudomá-
nyi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport 2009)

A gyülekezések bejelentésével kapcsolatos rendőrségi eljárások szabályai-
ról – Gyakorlati megjegyzések a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. 
tőrvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény viszonyához. JURA 2009/2. 

Intézményvédelmi kérdések – Teória és Praxis (Gyülekezési jog – a jogal-
kalmazás során felmerülő újabb problémákról. III.) Közjogi Szemle, 2. 
évf. 2009/3. sz. 35–37.

(– Patyi András): „64. § [Panaszjog]” in: Jakab András (szerk.): Az Alkot-
mány kommentárja (Budapest: Századvég 2009)

(– Schanda Balázs): „67. § [A gyermekek jogai]” in: Jakab András (szerk.): 
Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég 2009)

(– Szabó Máté): Az alapvető jogok húsz legutóbbi évéről – Magyarországon 
(1988–2008) in: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország poli-
tikai évhuszadkönyve. (Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Köz-
pontja Közhasznú Alapítvány 2009)

(– Halász Zsolt): Sérti a jogállamiság elvét a jelenlegi vagyonosodási vizs-
gálat: Az AB és az országgyűlési biztos vitája. Ügyvédek Lapja, 2009/6. 
sz. 14–20.

A gyülekezési jog tárgya: a gyülekezés fogalma [Gytv. 2. § (1)–(2) bekezdés] 
Új Magyar Közigazgatás, 2009/12. sz. 36–48.

Halász Zsolt
Pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő problémák a hajléktalanság felé 

vezető úton in: Borza Beáta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmá-
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nyos jogainak érvényesülését feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 
2009/2. (Budapest. Országgyűlési Biztos Hivatala 2009) 41–47. 

Az Európai Unió költségvetési jogi szabályozásának kialakulása. Iustum, 
Aequum, Salutare, 2009/4. sz. 115–130.

(– Szabó Máté – Hajas Barnabás – Lápossy Attila): Tüntetések Budapesten, 
in: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 
2008-ról. I. kötet. (Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja 
Közhasznú Alapítvány 2009) 226–243.

(– Hajas Barnabás): Sérti a jogállamiság elvét a jelenlegi vagyonosodá-
si vizsgálat: Az AB és az országgyűlési biztos vitája. Ügyvédek Lapja, 
2009/6. sz. 14–20.

Korábbi ombudsmani gyakorlat; Vizsgálati tapasztalatok; A projekt alatt 
tett ombudsmani intézkedések és azok „utóélete”; A jogalkalmazás során 
felmerülő további dilemmák (4., 6., 7., és 8. fejezetek) in: Hajas Barna-
bás (szerk.): Gyülekezési jogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/1. 
(Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009) 

Haraszti M. Katalin
(– Szabó Máté): Az ENSZ Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozatának hatvan 

éve és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának intézménye Ma-
gyarországon in: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Emberi méltóság 
– korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai. 
(Budapest: Országgyűlés Hivatala 2009) 43–66.

A „nemzeti megelőző mechanizmus” mint a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésének eszköze. Acta 
Humana, 2009/3. sz. 3–26.

A lelkiismereti és vallásszabadság az általános ombudsman vizsgálatainak 
tükrében in: Galik Gábor – Matók Miklós (szerk.): Vallási sokféleség és 
a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és a ha-
táron túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. 
(Budapest: Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009) 19–26. 

Juhász Zoltán
A bírósági végrehajtás rendszere a hajléktalanná válás megelőzése szem-

pontjából és az ombudsmani gyakorlat tükrében; A BKV által az éjszakai 
járatokon alkalmazott biztonsági őrökkel, azok tevékenységével össze-
függő esettanulmány (OBH 5009/2007); Esettanulmány a Kőbánya-Kis-
pest Metróállomáson intézkedő biztonsági őrökkel kapcsolatban (OBH 
5009/2007); Kilakoltatás Kispesten (OBH 4976/2008) (9.2.; 9.3.; 9.4.; 
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9.5. fejezet) in: Borza Beáta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmá-
nyos jogainak érvényesülését feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 
2009/2. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

A gyülekezési jog gyakorlása és a kártérítési felelősség, in: Sándor Péter – 
Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2008-ról. I. kötet. 
(Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapít-
vány 2009) 765–780.

Élő jog. A gyülekezési joggal összefüggő jogalkalmazási gyakorlat jellem-
zői. Rendészeti Szemle, 2009/2. sz. 3–27.

Károkozás és kártérítés, mint az alapjogvédelmet befolyásoló tényezők (a 
gyülekezési jog és a polgári jogi felelősség). Collega, 2009/1–2. sz. 13–16.

A sztrájk joghatásai. Acta Humana, 2009/3. sz. 104–113.

Kovács Orsolya Ágota
(– Szabó-Tasi Katalin): Összefogás az erőszakmentes világért Család, gyer-

mek, ifjúság, 2009/1. sz. 46–48.
(szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. (Buda-

pest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)
A Gyermekjogi projekt első évi tevékenységének bemutatása; A következő 

évek projekttémakörei; Gyermekjogok gyermekcipőben? (4., 8. és 10. fe-
jezet) in: Kovács Orsolya Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PRO-
JEKTFÜZETEK 2009/3. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

A nappali melegedők hétvégi zárva tartásával összefüggő esettanulmány 
(OBH 1916/2007); A hajléktalan személyek pénzbeli szociális ellátásának 
megállapítására irányuló eljárás elhúzódásáról szóló esettanulmány (OBH 
2560/2007) (9.8.; 9.9. fejezet) in: Borza Beáta (szerk.): A hajléktalan em-
berek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt. ÁJOB PRO-
JEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

Kussinszky Anikó
A hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásra jogosultságával összefüggő 

esettanulmány (OBH 3761/2008) (9.10. fejezet) in: Borza Beáta (szerk.): 
A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró pro-
jekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Országgyűlési Biz-
tos Hivatala 2009)

Lápossy Attila
Az alkotmánybírák a házasság védelméről. Fundamentum, 2009/1. sz. 

109–118.
(– Hajas Barnabás – Halász Zsolt): A gyülekezési jogi projektről általában; 
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Vizsgálati tapasztalatok; A projekt alatt tett ombudsmani intézkedések 
és azok „utóélete”; A jogalkalmazás során felmerülő további dilemmák 
(3.; 6.; 7.; és 8. fejezetek) in: Hajas Barnabás (szerk.): Gyülekezési jogi 
projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/1 (Budapest: Országgyűlési 
Biztos Hivatala 2009)

Tézisek; Az állam mint szövetséges – egy alapjog-elméleti széljegyzet a haj-
léktalanság megelőzéséhez (4.; 10.1. fejezet) in: Borza Beáta (szerk.): A 
hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró pro-
jekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest. Országgyűlési Biz-
tos Hivatala 2009)

(– Zeller Judit): A sztrájkhoz való jog, mint alkotmányos alapjog: tézisek és 
dilemmák. Pécsi Munkajogi Közlemények, 2009/1. sz. 99–107. 

Egy feltétel mind felett – A rendezvény békés jellege és annak elvesztése. 
(Gyülekezési jog – a jogalkalmazás során felmerülő újabb problémákról. 
III.) Közjogi Szemle, 2009. szeptember, 37–41. 

Intézmény védve & korlátozva – Az intézményes értékvédelem és az arra 
alapozott alapjog-korlátozás veszélyei az Alkotmánybíróság gyakorlatá-
ban. in: Kocsis Miklós – Zeller Judit (szerk.): A köztársasági Alkotmány 
20 éve (Pécs: Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány 2009) 263–286.

Lux Ágnes
 „Méltóképpen másképp” – Az állampolgári jogok országgyűlési biztosá-

nak fogyatékos ügyi projektje. in: Szöllősiné Földesi Erzsébet (szerk.): 
„Brüsszeltől Budapestig”: az EU-s szintű jogszabályoktól a helyi szintekig 
(Budapest: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2009) 46–47.

Az Európai Unió „alkotmányozó” kormányközi konferenciái. Politikatudo-
mányi Szemle, 2009/1. sz. 45–70.

A legfi atalabbak jogai a vén kontinensen – A gyermeki jogok védelmének 
európai rendszeréről. Acta Humana, 2009/3. sz. 33–55.

Egy könyv rémálmokról, katasztrófákról – és vágyakról. Anthony Giddens: 
The Politics on Climate Change. (könyvismertetés) Századvég, 2009/52. 
sz. 143–151.

(– Bassola Eszter): Gyermeki jogok védelme Európában in: Kovács Orsolya 
Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. 
(Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

(– Bassola Eszter): A gyülekezési joggal kapcsolatos külföldi bírósági és 
ombudsmani gyakorlat in: Hajas Barnabás (szerk): Gyülekezési jogi pro-
jekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest: Országgyűlési Biz-
tos Hivatala 2009)

Hajléktalanság európai szemmel Best-practice Hollandiából – Az ország-



244 M e l l é k l e t e k

gyűlési biztos 2008. évi hajléktalanügyi záró konferenciáján bemutatott 
Társadalmi Segítségnyújtás Stratégiai Tervről (8.2. fejezet) in: Borza Be-
áta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését 
feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest: Ország-
gyűlési Biztos Hivatala 2009)

Pajcsicsné Csóré Erika
A demonstráció e-mailen való bejelentése – ombudsmani nézőpontból. 

Rendészeti Szemle, 2009/2. sz. 46–52. 
A bejelentés módja; Sajtómunkások a tüntetéseken; A Nemzetbiztonsági Hi-

vatal 2006 őszén kiadott közleményéről (6.1.1.3., 6.3.3.1. és 6.3.4. fejezet) 
in: Hajas Barnabás (szerk.): Gyülekezési jogi projekt. ÁJOB PROJEKT-
FÜZETEK 2009/1 (Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

(– Varga Éva Csilla): A rendvédelmi dolgozók sztrájkhoz való joga. Pécsi 
Munkaügyi Közlemények, 2009/6. sz. 91–98. 

Rajzinger Ágnes
(– Bassola Eszter – Retkes Zita): Gyermeki jogok a képzési rendszerben és 

az oktatásban. Család, Gyermek, Ifjúság 2009. 2. sz. 35–44. 
A Kispesti kiserdő hajléktalanjainak védelme (OBH 5094/2008) (9.6. feje-

zet) in: Borza Beáta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos joga-
inak érvényesülését feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. 
(Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala 2009)

Retkes Zita
(– Bassola Eszter – Rajzinger Ágnes): Gyermeki jogok a képzési rendszer-

ben és az oktatásban. Család, Gyermek, Ifjúság 2009. 2. sz. 35–44.
A hajléktalan lét nem lehet stigma (OBH 2347/2007) (9.7. fejezet) in: Borza 

Beáta (szerk.): A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesü-
lését feltáró projekt. ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/2. (Budapest: Or-
szággyűlési Biztos Hivatala 2009)

Összefoglaló az országgyűlési biztos oktatási ügyekben indított vizsgálata-
iról (7.1. fejezet) in: Kovács Orsolya Ágota (szerk): Gyermekjogi projekt. 
ÁJOB PROJEKTFÜZETEK 2009/3. (Budapest: Országgyűlési Biztos Hi-
vatala 2009)

Seres Péter
(– Zemplényi Adrienne): A közszolgáltatók és a közszolgáltatás megrende-

lőinek sztrájkkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége. Pécsi Munka-
jogi Közlemények, 2009/6. sz. 99–106. 
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Varga Éva Csilla
(– Pajcsicsné Csóré Erika): A rendvédelmi dolgozók sztrájkhoz való joga. 

Pécsi Munkaügyi Közlemények, 2009/6. sz. 91–98.

Zeller Judit
(– Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Kocsis Miklós): Biometrics: Iden-

ti fi cation, Verifi cation or Desintegration Personal Integrity? Central 
European Political Science Review, Vol. 8. No. 30 (2009) 84–121.

(– Kocsis Miklós): A magyar parlamenti képviselők függetlensége a gyakor-
latban. JURA, 2009/1. sz. 143–154.

(– Lápossy Attila): A sztrájkhoz való jog, mint alkotmányos alapjog: tézisek 
és dilemmák. Pécsi Munkajogi Közlemények, 2009/1. sz. 99–107.

Die Situation der Transsexuellen in Ungarn – Fragestellung anhand der 
Rechtsprechung des EuGH und des EGMR. in: Malicka, Agnieszka 
(szerk.): Der Einfl uss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der 
Mitgliedstaaten der EU: Tagungsband zum wissenschaftlichen 
Symposium in Klingenthal-Elsass 2005 (szerk.). (Wroclaw: Wydawnictwo 
Universytetu Wroclawskiego 2009)

Az eltűnt önrendelkezési jog nyomában – alapjogvédelem a biomedicina 
kihívásainak kontextusában. in: Kocsis Miklós – Zeller Judit (szerk.): A 
köztársasági Alkotmány 20 éve (szerk.). Pécsi Alkotmányjogi Műhely 
Alapítvány, Pécs 2009.

(– Kocsis Miklós) (szerk.): A köztársasági Alkotmány 20 éve (Pécs: Pécsi Al-
kotmányjogi Műhely Alapítvány 2009)

Zemplényi Adrienne
(– Seres Péter): A közszolgáltatók és a közszolgáltatás megrendelőinek 

sztrájkkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége. Pécsi Munkajogi Köz-
lemények, 2009/6. sz. 99–106.

4.1.2.
Előadások

Szabó Máté
Az országgyűlési biztos elkötelezettsége a gyermekjogok érvényesítése te-

rületén. Budapest – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. március 12.
Gab es eine politische Ethik der Wende – und wäre diese heute noch gültig?

Budapest – Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem – 2009. 
április 16.
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Az ombudsmani jogvédelem alkotmányjogi és politológiai dilemmái Pécs 
– Pécsi Tudományegyetem – 2009. április 20.

Demonstration Democracy in Hungary 
 Albánia, Tirana – Albán Ombuds mani Hivatal – 2009. április 23.
Ausgangspunkte und Alternativen in Ungarn Németország, Drezda – 

„1989–1990-es békés forradalom az NDK-ban” című konferencia – 
Hannah-Arendt-Intézet – 2009. május 8.

Demonstration Democracy in Hungary
 Örményország, Jereván – „Jog a véleménynyilvánításhoz és a tisztességes 

bíráskodáshoz” című konferencia, 5 éves az örmény ombudsmani intéz-
mény – 2009. május 27.

Sztrájk és társadalom
 Budapest – „Húszéves a sztrájktörvény” című konferencia – Pécsi Tudo-

mányegyetem, Társadalmi Párbeszéd Központ, Munkaügyi Közvetítő és 
Döntőbírói Szolgálat – 2009. június 15.

A politológia és a válság.
 Budapest – Corvinus Egyetem – 2009. június 18.
A magyar civil társadalom tétovázó nagykorúság
 Németország, Magdeburg – Az európai kommunista diktatúrák legyő-

zése és következményei c. konferencia – Magdeburgi Otto von Guericke 
Egyetem Szociológiai Intézete – 2009. július 3–4.

Magyarország az EU-választások után
 Budapest – Indiai Nagykövetsége – 2009. július 8.
A civil társadalom és az emberi jogok védelme Európában: az új posztkom-

munista EU-tagok nézőpontjából Santiago de Chile – IPSA XXI. Világ-
kongresszusa – 2009. július 12–16.

Emberi jogok felnőttnek/gyereknek; egy a forrás – egy a mérce?
 Budapest – „Kiskompasz” – kézikönyv a gyermekek emberi  jo gi ne   ve-

léséhez” című kiadvány megjelenése alkalmából –Európa Tanács Ifjúsá-
gi Központ – 2009. szeptember 3.

Emberi jogok felnőttnek/gyereknek egy a forrás – egy a mérce?
 Kecskemét – Országos Gyermekvédelmi Konferencia – Szociális és Mun-

kaügyi Minisztérium – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és 
Gyermekotthonai – 2009. szeptember 29.

Gyermeki jogok az iskolában 
 Ócsa – Ócsai Gimnázium – 2009. október 9.
Van-e ifjúsági jog?
 Budapest – Parlamenti Ifjúsági Nap – 2009. október 14.
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Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának szerepvállalása az alap-
jogbarát sztrájkjogi szabályozás és gyakorlat kialakításában

 Budapest – „Egymásra tekintettel” – Alapjogi szempontok a hazai 
sztrájkjogi szabályozás és gyakorlat átalakításához c. konferencia az Or-
szággyűlési Biztos Hivatalának szervezésében – 2009. október 15.

Az országgyűlési biztos elkötelezettsége a gyermekek erőszaktól való védel-
mének területén 

 Budapest – „Joggal az erőszak ellen” az állampolgári jogok országgyűlé-
si biztosának kétnapos konferenciája – 2009. október 26.

Medien in Ungarn
 Németország, Lipcse – Nemzetközi Demokrácia Konferencia – Theodor-

Heuss-Kollégium – 2009. október 23.
Emberi jogok – gyermekjogok 20 évvel az ENSZ Gyermekjogi Egyezmé-

nye után Budapest – Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – 2009. 
november 10.

A gyermeki jogok védelme az országgyűlési biztosi intézmény révén
 Budapest – Szociális és Munkaügyi Minisztérium – a Gyermek Jogainak 

Egyezménye kihirdetésének 20. évfordulója, a Gyermeki Jogok Világ-
napja alkalmából szervezett szakmai program – 2009. november 19.

Az ombudsmani intézmény mint társadalomkritika.
 Szombathely – Társadalomkritika és kritikai értelmiség című konferen-

cia – Nyugat-magyarországi Egyetem Európai tanulmányok Tanszéke 
– 2009. november 19.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának szerepvállalása a 
fogvatartottak jogi helyzetének védelmében.

 Budapest – „Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának szerepe a 
személyi szabadságukban korlátozott személyekkel szembeni bánásmód 
törvényességének és a büntetés-végrehajtás hatékonyságának biztosításá-
ban” című kerekasztal-beszélgetés – Ombudsmani vizsgálatokról készí-
tett tájékoztató kiadvány bemutatása – 2009. december 8.

Hungarian Ombudsman Institution
 Egyiptom, Kairó – „Az ombudsmanok és a kulturális párbeszéd a válto-

zó társadalomban” című konferencia – Egyiptom Emberi Jogi Tanácsa 
– 2009. december 16–19.

Borza Beáta
Az autizmussal élők jogainak érvényesüléséről szóló ombudsmani jelentés 

megállapításai 
 Budapest – Egészségügyi Minisztérium – Nemzeti Egészségügyi Tanács 

ülése – 2009. december 1.
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Gurbai Sándor 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának projektje, az Európai Unió 

szabályozása 
 Budapest – Brüsszeltől Budapestig – Szeminárium – Mozgássérültek Bu-

dapesti Egyesülete – 2009. február 12. 

Győrffy Zsuzsanna
Ki védi a gyermekek alapvető jogait? – Az ombudsman, mint gyerekjogi 

külön biztos 90 perces interaktív program
 Budapest – Minden gyerek konferenciája – ELTE TÁTK, Hilscher Rezső 

Egyesület, Gyerekparadicsom Alapítvány – 2009. január 19.
 Gyermeki jogok sérelme az ombudsmani vizsgálatok tükrében.
Budapest – Szociális és Munkaügyi Intézet – 2009. február 26. 
 Az ombudsman Gyermekjogi projektje, ombudsmani vizsgálatok
Kecskemét – Országos Gyermekvédelmi Konferencia – Szociális és Munka-

ügyi Minisztérium – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyer-
mekotthonai – 2009. szeptember 30.

Gyermeki jogok a gyermekotthonokban az ombudsman vizsgálatai alapján 
Budapest – Szakmai megbeszélés gyámügyi előadóknak, gyermekvédel-
mi szakembereknek – Budapest Főváros Területi Gyermekvédelmi Szak-
szolgálata – 2009. október 20.

Összefüggések a gyermekvédelmi gondoskodásban élők teljes körű ellátása 
és a gyermeki jogok érvényesülése között

 Nyíregyháza – Konferencia a gyermekek védelméről és a társadalmi 
beilleszkedésről Magyarországon – Volt Állami Gondozottak Országos 
Egyesülete – 2009. október 29.

Hajas Barnabás 
Massen and Elite in Transition in Ungarn.
 Németország, Drezda – „1989–1990-es békés forradalom az NDK-ban” 

című konferencia – Hannah-Arendt-Intézet – 2009. május 8.
A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarországon – az ombudsman 

és az engedetlenkedő állampolgárszempontjai 
 Pécs – Politika és Korrupció Konferencia – Pécsi Tudományegyetem – 

2009. június 5.
Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata – 

módszertan és tapasztalatok
 Pécs – „A rendészet kultúrája – kulturált rendészet” című konferencia 



E l ő a d á s o k  249

– Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Pécsi 
Szakcsoport – 2009. június 25. 

A gyermeki jogok védelmének tendenciái az ombudsmanok médiajogi gya-
korlatában

 Balatonalmádi – V. Nemzetközi Médiakonferencia „A média hatása a 
gyermekekre és fi atalokra” – Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az 
Országos Rádió és Televízió Testület – 2009. szeptember 29.

Halász Zsolt
Atrocitás elleni fellépés akadályai. Balatonfenyves – Közösségi Közle-

kedési Konferencia – 2009. november 25.
Utasjogok a gyakorlatban
 Budapest – Magyar Közlekedés 2009. – Magyar Közlekedés Kiadó – 

2009. november 26. 

Haraszti M. Katalin
A lelkiismereti és vallásszabadság az általános ombudsman vizsgálatainak 

tükrében.
 Budapest – „Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabá-

lyozása a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztala-
tainak és teológiájának tükrében” Konferencia – Oktatási és Kulturális 
Minisztérium – 2009. május 25.

Juhász Zoltán 
A sztrájk jogkövetkezményei 
 Budapest – Sztrájk Konferencia – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. 

október 15.
A bíróság és az ombudsmanok kapcsolata. A magyar ombudsman bírósági 

végrehajtókat érintő gyakorlata.
 Budapest – Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója – 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – 2009. 
november

Kovács Orsolya Ágota
Ki védi a gyermekek alapvető jogait? – Az ombudsman mint gyerekjogi 

külön biztos 90 perces interaktív program
 Budapest – Minden gyerek konferenciája – ELTE TÁTK, Hilscher Rezső 

Egyesület, Gyerekparadicsom Alapítvány – 2009. január 19.
A gyermekjogi projekt és az ombudsmani gyakorlat bemutatása, az 

ombudsman „tanácsai” a civil szervezeteknek 
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 Zebegény – Éves Konferencia – Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány 
– 2009. április 24.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Gyermekjogi projektje 
Kecskemét – Országos Gyermekvédelmi Konferencia – Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és 
Gyermekotthonai – 2009. szeptember 30.

Lápossy Attila
A szakmai gyakorlat szerepe a jogászképzésben szervezői és intézményi 

szemmel.
 Budapest – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar – 2009. október 9.
Igazgatási hiányosságokra, hibákra visszavezethető panaszok és visszássá-

gok az ombudsmani gyakorlatban I. (a baleset megelőzés eszközei: zéró 
tolerancia, objektív felelősség, közlekedési védőeszközök, rendőrségi el-
járások)

 Budapest – Közlekedési Project Műhelybeszélgetés – Országgyűlési Biz-
tos Hivatala – 2009. június 4.

Lux Ágnes
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának projektje, az Európai Unió 

szabályozása 
 Budapest – Brüsszeltől Budapestig – Szeminárium – Mozgássérültek Bu-

dapesti Egyesülete – 2009. február 12. 
A média és gyermekek jogait érintő ombudsmani vizsgálatok, a magyar 

ombudsmani intézmény, és munkájának bemutatása.
 Csehország, Prága – Gyermekbarát Európa – Az Európai Unió soros 

cseh elnöksége – 2009. április 6.
Az európai pártok kampányai 2009 során
 Budapest – Európai parlamenti választás – 2009 – kampányelemzés – 

Bibó István Szakkollégium – MPTT Európai és Nemzetközi Politika 
Szakosztály – 2009. június 12.

 Hozzászólás és részvétel a korai gyermekkori fejlesztés-okta-
tás témában, a magyar ombudsman tevékenységének bemutatása.
Belgium, Brüsszel – Eurochild Éves Közgyűlés és előkészítő munkacso-
portülés – 2009. június 16.

Meleg felvonulás és gyülekezési jog az ombudsmani vizsgálat tükrében
 Svájc, Zürich – Ellenállási mozgalmak Európában Konferencia – Zürichi 

Egyetem – 2009. június 23.
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Európai Parlamenti választáselemzés
 Budapest – Műhelybeszélgetés kutatóknak – MTA Világgazdasági Kuta-

tóintézet – 2009. július 7

Pajcsicsné Csóré Erika
A rendvédelmi szervek dolgozóinak sztrájkjoga
 Budapest – Sztrájk Konferencia – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. 

október 15.
A rendvédelmi szervek dolgozóinak sztrájkjoga – ombudsmani jelentés 

alapján. Eger – Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése – Fegyveres 
és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi szövetsége – 2009. november 
12. 

Tájékoztatás a büntetés-végrehajtás helyszíni vizsgálatainak tapasztalatai-
ról.

 Budapest – Kerekasztal beszélgetés – Országgyűlési Biztos Hivatala – 
2009. december 8.

Rajzinger Ágnes
Ki védi a gyermekek alapvető jogait? – Az ombudsman, mint gyerekjogi 

külön biztos 90 perces interaktív program
 Budapest – Minden gyerek konferenciája – ELTE TÁTK, Hilscher Rezső 

Egyesület, Gyerekparadicsom Alapítvány – 2009. január 19.

Retkes Zita
Ki védi a gyermekek alapvető jogait? – Az ombudsman, mint gyerekjogi 

külön biztos 90 perces interaktív program
 Budapest – Minden gyerek konferenciája – ELTE TÁTK, Hilscher Rezső 

Egyesület, Gyerekparadicsom Alapítvány – 2009. január 19.
Az ombudsman iskolai erőszakkal kapcsolatos vizsgálatai.
 Budapest – Kerekasztal beszélgetés a gyermeki jogok világnapja alkal-

mából – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – 2009. november 20.

Seres Péter
Az oktatás, energiaszolgáltatás, egészségügy területén zajló sztrájkok
 Budapest – Sztrájk Konferencia – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. 

október 15.

Somosi György
Igazgatási hiányosságokra, hibákra visszavezethető panaszok és visszássá-

gok az ombudsmani gyakorlatban I. (a baleset megelőzés eszközei: zéró 
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tolerancia, objektív felelősség, közlekedési védőeszközök, rendőrségi el-
járások)

 Budapest – Közlekedési Project Műhelybeszélgetés – Országgyűlési Biz-
tos Hivatala – 2009. június 4.

Szabó-Tasi Katalin 
Mit tehet az állampolgári jogok országgyűlési bizto sa az iskolai erőszak 

terjedésének megelőzésére?
 Budapest – Erőszakmentes, biztonságos iskola konferencia – Civitas Pe-

dagógiai Intézet – 2009. február 19.
A gyermekjogi projekt és az ombudsmani gyakorlat bemutatása, az 

ombudsman „tanácsai” a civil szervezeteknek
 Zebegény – Éves Konferencia – Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány 

– 2009. április 24.

Varga Éva Csilla
Tájékoztatás a büntetés-végrehajtás helyszíni vizsgálatainak tapasztalatai-

ról.
 Budapest – Kerekasztal beszélgetés – Országgyűlési Biztos Hivatala – 

2009. december 8.

Zeller Judit
Alkotmányos aggályok a sztrájktörvénnyel összefüggésben
 Budapest – Sztrájk Konferencia – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. 

október 15.

Zemplényi Adrienne
Az oktatás, energiaszolgáltatás, egészségügy területén zajló sztrájkok
 Budapest – Sztrájk Konferencia – Országgyűlési Biztos Hivatala – 2009. 

október 15.

4.1.3.
Oktatás, vizsgáztatás

Szabó Máté egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politi-
katudományi Intézetének igazgatója, és a Nyugat-magyarországi Egyetem, 
szombathelyi tudásközpontjában a Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Intézetének részfoglalkozású egyetemi tanára. Tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Politikatudományi Bizottságának és az MTA Interdisz-
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ciplináris Nemzetközi és Európai Tanulmányok Bizottságának. Rend-
szeresen véleményez az MTA és egyetemek felkérésére MTA doktori, és 
PhD-fokozatért és kvalifi kációért benyújtott dolgozatokat. Tagja az ELTE 
ÁJK Politikatudományi Intézet Doktori Tanácsának, a Politikatudományi 
Szemle és a Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft szerkesztőbi-
zottságának. A Rejtjel Kiadó Politológia sorozatának szerkesztője (1999–) 
és az ÁJOB PROJEKTFÜZETEK sorozatának kiadója (2009–).

Hajas Barnabás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-
dományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a jogász 
szak mellett a nemzetközi igazgatási szakon előadóként, illetve szeminári-
umvezetőként is részt vesz az alkotmányjog, közigazgatási eljárásjog, va-
lamint az összehasonlító közjog című tantárgyak oktatásában. Évek óta 
sikeresen vezeti a „Rendvédelmi szervek testközelében” című szabadon 
választható kurzusát, és a 2008/2009. tanév I. félévétől „Gyülekezési jog” 
címmel újabb speciális kollégiumot indított. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, valamint a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar alkotmányjogi-közigazgatási jogi záróvizsga-
bizottságainak is tagja.

Halász Zsolt a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudomá-
nyi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékén adjunktus. 

Haraszti M. Katalin az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmány-
jogi Tanszékének, valamint a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Alkotmányjogi Tanszékének megbízott oktatója. Az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézetének felkérésére az Igazság-
ügyi Igazgatási Szakon társelőadóként alkotmányjogot oktatott, továbbá az 
említett tárgyból vizsgáztatott. A Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán rendszeresen részt vesz az alkotmányjogi záróvizsga bizottság, 
továbbá meghívott előadóként a Jogklinika munkájában. Az Acta Humana 
emberi jogi közlemények szerkesztőbizottságának tagja.

Juhász Zoltán szemináriumvezetőként részt vesz az ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kar Jogszociológia Tanszékének oktatási munkájában.

Kovács Zsolt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Szakvizsga 
Bizottságának munkájában 2003 óta vesz részt cenzorként.

Lápossy Attila az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi 
Tanszék, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 
megbízott óraadója, szeminárium vezetőként vesz részt a nappali tagozatos 
joghallgatók képzésében. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi To-
vábbképző Intézetének felkérésére a Társadalombiztosítási és Munkaügyi 
Igazgatás Szakon társelőadóként alkotmányjogot oktatott továbbá az emlí-
tett tárgyból vizsgáztatott.
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Lux Ágnes PhD-hallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politi-
katudományi Intézetében, ahol szemináriumokat, továbbá európai belpo-
litika, valamint tagállami európai uniós politikák tárgykörökben előadá-
sokat is tart.

Somosi György az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként 
részt vett a közigazgatási alapvizsgáztatásban, 2009-től pedig a verseny-
vizsgáztatásban.

Zeller Judit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Alkotmányjogi Tanszékén részfoglalkoztatású egyetemi adjunktus. E mi-
nőségében részt vesz az Alkotmányjogi Tanszék által végzett valamennyi 
oktatási és vizsgáztatási tevékenységben a nappali és a levelező tagozaton, 
valamint az igazságügyi ügyintéző és a jogi asszisztensképzésben. Tagja 
az alkotmányjogi-közigazgatási jogi záróvizsga-bizottságnak is. 2009-ben 
PhD-fokozatot szerzett.



4.2.
Tárgymutató

Ügyszám A jelentés témája
2007 

OBH 1128/2007 Gyermek magyar állampolgárságának rendezése 
OBH 3962/2007 Játszótéri illemhelyek hiánya
OBH 3560/2007 Ügyfélszám megadása az ügyintézés során
OBH 4504/2007 Parkolási ügy, tulajdonos indokolatlan pótdíjfi zetésre kötelezése
OBH 4774/2007 Gondozottak térítési díjának jelzálog bejegyzése
OBH 5321/2007 APEH vagyonosodási vizsgálatok

2008 

OBH 1449/2008 Otthon született gyermek anyakönyvezésének elmaradása
OBH 1576/2008 Jelzálogjog átjegyzési eljárás elhúzódása
OBH 1662/2008 A vakvezető kutyákkal közlekedők jogairól
OBH 1982/2008 Helyszíni bírság nyomtatvány apró betűs fi gyelmeztetései
OBH 2050/2008 Közszolgáltató szerződésmódosítással kapcsolatos gyakorlata
OBH 2063/2008 Közterület-használatra vonatkozó kérelem elutasítása 
OBH 2096/2008 Gyermekjogok és jogtudatosítás az oktatásban
OBH 2365/2008 Kötelező kellékek, tisztasági csomag, eszközök az óvodában
OBH 2988/2008 6 éven felüli, nem iskolás gyermekek utazási kedvezményei
OBH 3076/2008 Részarány tulajdon kiadásának elhúzódása
OBH 3444/2008 Rendőrségi eljárás formaruhában felvonuló csoporttal szemben
OBH 3557/2008 Fogvatartottak kapcsolattartása
OBH 3761/2008 Hajléktalan személyek okmánypótlása
OBH 3830/2008 OTP Jelzálogbank, végtörlesztési díjak visszafi zetése
OBH 3855/2008 A MÁK eljárása családtámogatási ügyben
OBH 4260/2008 MÁV Biztosítóval kapcsolatos eljárás
OBH 4277/2008 Halottkezelési eljárással kapcsolatos visszásságok
OBH 4416/2008 Külföldi anya anyasági támogatással kapcsolatos kérelme
OBH 4480/2008 Menetdíjkülönbözet- és pótdíjfi zetési kötelezettség
OBH 4669/2008 MÁK energiatámogatással kapcsolatos ellenőrzési gyakorlata
OBH 4682/2008 Nemzetközi nyugdíjügyek, kérelmek kezelése
OBH 4750/2008 Objektív felelősség a közúti közlekedésben
OBH 4840/2008 IRM, munkaügyi ellenőrzés lefolytatásának elmulasztása
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OBH 4995/2008 Köztemetés költségeinek megfi zetésére kötelezés
OBH 5140/2008 Parkolás: elévült követelések érvényesítése
OBH 5182/2008 Gyógyszerkeret csökkentésének kifogásolása
OBH 5372/2008 Közterületi padok és lakók zavarása
OBH 5416/2008 Női fogvatartottak helyzete
OBH 5710/2008 Gyámhivatal eljárása, kapcsolattartás
OBH 5740/2008 A bólyi pszichiátriai otthon vizsgálata
OBH 5753/2008 Állami alkalmazottak utazási igazolvány problémák
OBH 5856/2008 Társasházi alapító okirat elfogadása
OBH 5907/2008 Temetővel szemben épített óvoda
OBH 5914/2008 Kapcsolattartás, hivatásos gondok eljárása
OBH 5927/2008 MÁK családtámogatási eljárások
OBH 6015/2008 Befogadó otthon túlzsúfoltsága
OBH 6058/2008 Kommunális adó megfi zetése alóli mentesülés
OBH 6121/2008 Magatartási zavarokkal küszködő gyermek eltanácsolása
OBH 6122/2008 BKV bérlet utólagos bemutatásának költsége
OBH 6142/2008 Gyorshajtás felvételeinek megtekintése külföldiek számára
OBH 6211/2008 Egyetemi hallgató jogviszonyának megszüntetése
OBH 6254/2008 Kapcsolattartás, gyámhivatal eljárása
OBH 6327/2008 Vendéglátóhelyek működésének ellenőrzése
OBH 6399/2008 Kapcsolattartás, gyámhivatal eljárása
OBH 6454/2008 Adóhivatali nyomásgyakorlás az utólagos ellenőrzés során

2009 

AJB 1019/2009 Kapcsolattartás, gyámhivatal eljárása
AJB 1059/2009 Zajvédelmi hatósági eljárás sérelmezése
AJB 1091/2009 APEH – közérdekű bejelentések kezelése
AJB 1109/2009 Adóellenőrzési eljárás sérelmezése
AJB 1161/2009 A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogainak érvényesülése
AJB 1169/2009 Helyi autóbusz-közlekedés, az iskolabuszok átnevezése
AJB 1175/2009 A Magyar Államkincstár eljárása
AJB 1193/2009 1 éves elévülési idő a személyszállítási szerződéseknél
AJB 1263/2009 Kaposvári közlekedési vállalat pótdíjfi zetésikötelezés
AJB 1369/2009 Építésügyi hatósági eljárás elhúzódása
AJB 1438/2009 Az autizmussal élő személyek oktatáshoz való joga
AJB 1439/2009 Bírósági tárgyalások nyilvánossága
AJB 1579/2009 A sértettet zaklató előzetes letartóztatásban lévő elkövető
AJB 1617/2009 Előállítással kapcsolatos rendőrségi eljárás
AJB 1764/2009 Gyámhatóság és gyermekjóléti szolgálat eljárása
AJB 1793/2009 Gépjárművek forgalomba helyezése 
AJB 1799/2009 Akadálymentesítés a közösségi közlekedésben
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AJB 1801/2009 BKV utóvizsgálat: jegyellenőrzés, pótdíjazás
AJB 1803/2009 MÁV pótdíjazás, követelésérvényesítés
AJB 1834/2009 Sztrájk: elégséges szolgáltatás, tájékoztatási kötelezettség
AJB 1905/2009 A gyermekjóléti alapellátások vizsgálata BAZ megyében
AJB 1906/2009 Az iskolai erőszak megelőzésével kapcsolatos átfogó vizsgálat
AJB 1980/2009 Gyámhivatal eljárása
AJB 1989/2009 Hallássérült diák nyelvvizsgázási lehetősége
AJB 2000/2009 Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos eljárás
AJB 2106/2009 Kiskorú anyák gyermekeinek családtámogatási ellátása
AJB 2303/2009 Előzetesben lévő személyiségi jogai
AJB 2405/2009 A fogyatékossággal élő fogvatartottak választójoga 
AJB 2465/2009 Apai kapcsolattartás – gyámhivatal eljárása
AJB 2542/2009 APEH illetékügyi eljárása
AJB 2624/2009 Gyülekezési jog – 2009. március 15-i rendezvények
AJB 2634/2009 Hollóházi önkormányzat eljárása szociális segély ügyében
AJB 2656/2009 Hollóházi önkormányzat eljárása ápolási díj ügyben
AJB 3046/2009 Veszélyeztetett gyermek a kiserdőben
AJB 3050/2009 Gépjármű forgalomból való kivonása 
AJB 3076/2009 Válaszadás elmaradása (szakszervezeti panasza)
AJB 3121/2009 Feljelentés sorsáról a rendőrség nem adott tájékoztatást
AJB 3263/2009 Vízszolgáltatás korlátozása
AJB 3432/2009 Kollégiumi kötelező étkezés
AJB 3437/2009 Az iskolai fegyelmi eljárás megelőző egyeztető eljárás vizsgálata
AJB 3460/2009 BGF szociális juttatások elbírásával kapcsolatos eljárása
AJB 3536/2009 OPNI átfogó utóvizsgálat és a pszichiátriái ellátás helyzete
AJB 3572/2009 BKV pótdíjkezelési, követelésérvényesítési gyakorlata
AJB 3682/2009 Anya kapcsolattartása gyermekével, gyámhivatal eljárása
AJB 3689/2009 Túlzó vasútbiztonsági követelmények a kisvasutakkal szemben
AJB 3734/2009 Sztrájk utóvizsgálat, a MÁV által nyújtott elégséges szolgáltatás, 
AJB 3804/2009 Gyermekotthon szakmai munkája 
AJB 3819/2009 Vagyonosodási vizsgálattal összefüggő panasz
AJB 3833/2009 Rendőrség eljárása rendezvény feloszlatásával kapcsolatban
AJB 3835/2009 Magyar Posta formanyomtatványainak használata
AJB 3842/2009 Komárom-Esztergom megyei befogadó otthon vizsgálata
AJB 3835/2009 Magyar Posta eljárása kártérítési igény ügyében
AJB 3981/2009 Budapesti forgalomcsillapítási modellkísérlet, műdugó
AJB 4191/2009 Élelmiszer-biztonsági jogsértési listával összefüggő FVM eljárás
AJB 4216/2009 Mopedautók forgalomba helyezése 
AJB 4319/2009 Boncolás jogszerűsége
AJB 4433/2009 Vámhatóság eljárása
AJB 4455/2009 Nagyszülői kapcsolattartás, gyámhivatal
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AJB 4620/2009 Sztrájktörvény felülvizsgálatának indítványozása az AB-nál
AJB 4713/2009 Hontalan személy gyermekének jogállása, gyámhatóság eljárása
AJB 4721/2009 Gyülekezési jog érvényesülése (2009. júl. 1–11.)
AJB 4869/2009 Parkolási ügy, a „mikuláscsomag” elhelyezése
AJB 4883/2009 A speciális ellátás, illetve a speciális gyermekotthonok vizsgálata
AJB 4902/2009 Gyámhivatal eljárása
AJB 5280/2009 Autópálya-pótdíj követelése elmosódott fénykép alapján 
AJB 5303/2009 Fogvatartott apa kapcsolattartása gyermekével
AJB 5309/2009 Bölcsődei elhelyezés iránti kérelem elutasítása
AJB 5363/2009 Gyámhivatali eljárás, gyermek családi jogállásának rendezése 
AJB 5616/2009 Apa kapcsolattartása gyermekével
AJB 5709/2009 Gyógyszer állami támogatásának megvonása
AJB 5712/2009 Osztálypénzszedés kötelező ballagási öltönyre
AJB 5857/2009 OTP Jelzálogbank, OTP Bank eljárásának utóvizsgálata
AJB 6021/2009 Rendőrség 2009. szept. 5-i tömegkezelési tevékenysége
AJB 6335/2009 Rendőri eljárás sérelmezése demonstráción
AJB 6389/2009 BV intézet eljárásának sérelmezése, a büntetés félbeszakítása
AJB 6567/2009 Hivatásos szolgálati viszonyban állók sztrájkjoga
AJB 6630/2009 Rendezvény betiltásával kapcsolatos panasz
AJB 6653/2009 Építési hatóság eljárását érintő panasz (ingatlanmegosztás)
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