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Előszó 
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 48/2001. (VI. 21.) OGY határozatával, 2001. július 1. napjától 
dr. Lenkovics Barnabást az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, dr. Takács Albertet az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének megválasztotta.  
A hivatalban lévő biztosok éves beszámoló jelentése egyben tartalmazza az Országgyűlési Biztos 
Hivatalában dr. Gönczöl Katalin irányítása alatt 2001. január 1-je és június 30-a között végzett 
tevékenység elemzését is. 
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I. A panaszok és a panaszokkal kapcsolatos  intézkedések általános jellemzői 
 
1.1. A panaszok fogadása, az ügyek intézése 
 
Az államhatalom önellenőrző mechanizmusa fogyatékosságai kiküszöbölésére, az alkotmányos jogok 
védelmét szolgáló garanciák kiegészítésére, a parlament igazgatás feletti ellenőrző funkciójának 
megerősítésére hozták létre a parlamenti demokráciákban - 1989-ben Magyarországon is - a 
parlamenthez kapcsolódó, igazgatástól és bíróságoktól független országgyűlési biztosi intézményt. 
Ennek megfelelően határozta meg az Alkotmány 32/B. § (1) bekezdése, illetve az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény ( a továbbiakban: Obtv.) 1. §-a az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosának feladataként az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságok  kivizsgálását és az orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések 
kezdeményezését. A visszásság gyanújáról az országgyűlési biztos általában a hozzá forduló 
panaszosoktól szerez tudomást, ezért is fordít az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és 
általános helyettese fokozott figyelmet a panaszosok és a panaszok fogadására, szűrésére és a 
lehetőségekhez képest minél gyorsabb végleges elintézésére. 
2001-ben 5264 ügyet iktatott a Hivatal, 738-cal kevesebbet, mint az előző évben, és valamivel 
kevesebbet, mint 1999-ben. Az előző évhez képest 12,3 %-os csökkenés egyik oka lehet, hogy az 
első félévben továbbra sem volt általános helyettese az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, 
s így elmaradtak a megyei munkalátogatások, amelyek hatásaként korábban megtöbbszöröződtek az 
érintett megyéből érkező panaszok. Kevesebb üggyel tudott hivatalból foglalkozni; ezen ügyek aránya 
csökkent jelentősen, 3 és félszeresével. (Míg 2000-ben 148 ügy indult hivatalból, tehát a biztos saját 
kezdeményezésére, ez a szám 2001-ben 44 volt.)  Mind a leköszönő, mind az új országgyűlési biztos 
és általános helyettese kevesebb közszereplést tudott vállalni, pedig annak hatására korábban 
mérhetően emelkedett a benyújtott panaszok száma. 
Nem változott számottevően a postán érkezett (82,5 %) és a Hivatalban személyesen átadott vagy ott 
felvett  beadványok (16,6 %) aránya az előző évhez képest; azok százalékát lényegében a hivatalból 
indult eljárások csökkenése változtatta meg. (Egymáshoz viszonyított arányukban az eltérés 
mindössze 0,1 %.) Csökkent a más szervektől áttett ügyek száma is. (Lásd az 1/1. számú táblázatot.) 
 
Ide kerül az 1/1. sz. tábla 
 
Változatlanul sok panaszos keresi meg személyesen vagy telefonon hivatalunkat. Információs irodánk 
2001-ben 4330 telefonhívást fogadott, ezek közel 15 %-ában érdeklődtek a panaszosok folyamatban 
lévő ügyükben, több mint 3700 esetben azonban általános információt kértek vagy időpontot a 
személyes meghallgatásra. Hasonló a megoszlás a személyesen megjelenő panaszosok között is;  
956 panaszosból 474  iratot adott le, 403 általános információt kért vagy a személyes meghallgatás 
időpontját egyeztette, 79 korábban benyújtott panasza elintézéséről érdeklődött. Természetesen 
vannak olyan ügyfelek is, akik rendszeresen visszatérnek személyesen vagy telefonon. Az elmúlt 
évek tapasztalata, hogy az információs szolgálat részben jogsegélyszolgálatként, részben lelkisegély-
szolgálatként is működik. 
Ugyanez mondható el a panaszirodai félfogadásokon megjelenő panaszosokról  is. 2001-ben  
munkatársaink 1003 személyt hallgattak meg. (Ez a szám 2000-ben 1072 volt.) Közülük 190 régebbi 
ügyében nyújtott be újabb iratot vagy kiegészítette korábbi beadványát. A további 813 fő összesen 
917 új panaszáról készült jegyzőkönyv. A panaszosok több mint fele (424 fő, s ez csaknem azonos az 
előző évi tényszámmal) elfogadta munkatársunk tájékoztatását, nem kért ügyében további 
intézkedést. Hozzá tartozik ehhez a viszonylag jó arányhoz, hogy a félfogadásokon sok esetben még 
a panaszos  jelenlétében telefonon megkerestük az érintett szervet, s így sikerült vagy azonnal 
elintézni a panaszt vagy megfelelő tanáccsal ellátni a hozzánk fordulót, illetve megértetni vele azt, 
hogy a vélt vagy valós sérelme ügyében - hatáskör hiányában - az országgyűlési biztos nem járhat el. 
Továbbra is  polgári jogi ügyben fordulnak leggyakrabban személyesen hozzánk a panaszosok (148 
esetben), s ezt követik a lakásügyi (64), az építésügyi (50 eset), a büntető (49 eset) és a rendőrségi 
panaszok (46 eset). Ezen kiemelt ügytípusokba tartozó panaszok száma megközelíti az összes 
panaszok 40 %-át. (Nem érik el ezt az arányt a felsorolt ügycsoportok a hivatalba benyújtott összes 
panaszhoz viszonyítva, ahol a fenti 5 típusból csak a panaszok kb. 34 %-a került ki.) Az első és a 
második félév adatait összevetve az állapítható meg, hogy az ombudsman-váltás nem volt lényeges 
kihatással a hozzánk forduló panaszosok számára: június 30. napjával bezáróan 516 panaszos fordult 
meg a hivatalban, míg a második félévben 487. A különbség (29) abból  adódhat, hogy - a korábbi 
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évek tapasztalatai szerint is - júliusban és decemberben, tehát két második félévi hónapban kevesebb 
panaszos keresi fel személyesen hivatalunkat. 
Az ügyfélfogadás körülményei 2001-ben sem változtak, munkatársaink általában az egyébként is 
túlzsúfolt szobáikban fogadhatták a panaszosokat. Megoldást az új székház jelenthet, ahol korszerű 
felfogadási helyiség került kialakításra, s a panaszosok is kulturált körülmények között várakozhatnak. 
2001-ben sem csökkent lényegesen az egyéni panaszosok által az országgyűlési biztoshoz és 
általános helyetteséhez benyújtott beadványok száma (4661) és aránya (88,6 %.) A fennmaradó 11,5 
%-on belül számszerűleg is alig változott a kollektív (például munkahelyi, társasházi stb. közösségek) 
panaszok száma (2000-ben 177, 2001-ben pedig 173), viszont szinte megduplázódott az 
országgyűlési biztoshoz és általános helyetteséhez forduló családok száma (103-ról 201-re). Ez talán 
összefüggésbe hozható az árvíz- (4-ről 64-re), a gyermekvédelmi -(147-ről 178-ra) és a nem 
önkormányzati lakásügyekben (66-ról 93-ra) benyújtott panaszok számának jelentős növekedésével, 
amely panaszok általában az egész családot érintik. Mint már korábban jeleztük, csökkent a hivatalból 
indult ügyek aránya (2,47 %-ról 0,8 %-ra), az egyéb kategóriákban azonban számottevő változás nem 
következett be. (Lásd az 1/2. számú táblázatot.) 
 
                                 Ide az 1/2. számú táblázat kerül 
 
Nincs jelentős változás 2000-hez képest az ügyek megoszlásában, ha azokat aszerint vizsgáljuk, 
hogy az egyének vagy az állampolgárok kisebb-nagyobb csoportja szenvedett el sérelmet. (Lásd az 
1/3. számú táblázatot.) 
 
                               Ide az 1/3. számú táblázat kerül 
 
Ez az arány 2000-ben 80,87 - 19,13 % volt, 2001-ben 79 - 21 %, azonban mindkét évben jelentősen 
nőtt a különbség 1999-hez viszonyítva, amikor is a sérelmek 87,57 %-a volt az egyéni, míg 12,43 %-a 
az állampolgárok meghatározott csoportját érintette, 1998-ban 88,69 - 11,31 %-os volt az aránypár, 
tehát 4 év alatt megduplázódott azon panaszok aránya, amelyeknek az állampolgárok különböző 
csoportjai voltak a sértettjei. Ezek a csoportok a legkülönbözőbb egyénekből tevődhetnek össze; 
lehetnek egy társasház lakói, de egy adott tantestület tagjai vagy intézmény dolgozói, ápoltjai is. 
 
Bár a magyarországi népességen belül a férfiaknak a nőkhöz viszonyított aránya kisebb (2001-ben az 
összlakosság 48 %-a volt férfi és 52 %-a nő), mégis abszolút számban, de különösen számarányában 
nagyobb a férfiak részesedése az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános 
helyetteséhez benyújtott állampolgári panaszokban. A 4661 természetes személy által benyújtott 
kérelemből 2452 (tehát az ügyek 53 %-a) férfitól, míg 2209 (azaz az ügyek 47 %-a) származott nőtől. 
(Lásd az 1/4. számú táblázatot.)  Még markánsabb a különbség, ha azt mondjuk, hogy minden 1983-
dik férfi fordult az országgyűlési biztoshoz 2001-ben, míg a nők közül csak minden 2414-dik. 
Megalapozottnak tűnik tehát az az elmúlt évek tapasztalatai alapján leszűrt megállapításunk, hogy a 
férfiak a "panaszkodóbb"-ak,  vagyis ők járnak el inkább hivatalos ügyekben; az elmúlt évben 2000-
hez viszonyítottan arányuk közel 3 %-kal nőtt.  
 
                            Ide az 1/4. számú táblázat kerül 
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordulók nagy többsége - 2001-ben 97,4 %-a - magyar 
állampolgárságú személy, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy volt. A korábbi 
évekhez hasonlóan tovább csökkent azon személyek száma, akiknek az állampolgárságát az eljárás 
során nem lehetett megállapítani (1999-ben ezek száma 299 volt, 2000-ben 56, 2001-ben csupán 33 
fő). Lényegében nem változott a külföldi, a hontalan és a kettős állampolgárságú panaszosok száma, 
illetve aránya az elmúlt években: 1999-ben e három kategóriába 1999-ben 84, 2000-ben 89, 2001-
ben 88 személy tartozott. )Lásd az 1/5. számú táblázatot.) 
 
                          Ide az 1/5. számú táblázat kerül 
 
Továbbra sem vezetünk nyilvántartást a panaszosok olyan személyhez fűződő adatairól, mint az 
iskolai végzettség,  foglalkozás, szociális helyzet vagy életkor. Megállapítható azonban, hogy a 
társadalom legkülönbözőbb rétegeiből fordulnak az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és 
általános helyetteséhez. Nagyon sok a társadalom legelesettebb vagy idős tagjától származó 
beadvány, akik "utolsó  reményként", vagy azért fordulnak az ombudsmanhoz, mert az elmúlt évek 
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alatt ismertté vált jogvédő szerepük, s az, hogy felléptek az állampolgárok érdekében egyes 
hatóságok "túlhatalmával" szemben. 
 
1.2. A panaszok jellemzői 
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének hivatalához 2001-ben 
5264 kérelem érkezett. Egy-egy beadvány évek óta átlagosan 1,2  panaszt tartalmaz, tehát minden 
ötödik beadvány kettőt. Ez magyarázza, hogy bár 5264 ügyirat keletkezett az elmúlt évben, a 
panaszok száma 6415 volt. 2000-hez képest az ügyek száma 12,3 %-kal, a panaszoké 13,5 %-kal 
csökkent. (Az előző év adatai 1999-hez képest közel ilyen arányú növekedést mutattak: az ügyek 
száma 11 %-kal, a panaszoké 12 %-kal emelkedett, a 10 % körüli ingadozás tehát "szokásosnak" 
mondható.)  
Statisztikai kimutatásunkban a "panaszok jellegét" a hozzánk fordulók leírása vagy elmondása alapján 
határozzuk meg, a valós jelleg csak a beadványok alapos tanulmányozása, esetleg vizsgálat 
lefolytatása után állapítható meg. A benyújtott panaszoknak azok jellege szerinti megoszlását az 1/6. 
számú táblázat mutatja. Megállapítható, hogy az előző évhez képest 2001-ben nem történt 
szignifikáns változás a mutatókban. Nem egészen 1 - 1 %-kal csökkent az eljárás elhúzódása, illetve 
a sérelmes döntések miatti panaszok részesedése az összes panaszban. A számszerű csökkenés 
már jelentősebb: az eljárás elhúzódása miatt 2000-ben 229, 2001-ben 149 panaszt nyújtottak be, 
sérelmes döntés miatt pedig az előző évi 1831-hez képest 1526-ot, azaz csaknem 17 %-kal 
kevesebbet. Arányában (3,8 % - 4,7%-), de számában (282 - 301) is több panasz érkezett 
hivatalunkba, amelyben jogszabályt kifogásoltak. (Itt jegyezzük meg, hogy az ilyen jellegű panaszok 
többségét el kellett utasítanunk, mert az Obtv. 25. §-a értelmében az országgyűlési biztos csak akkor 
kezdeményezheti jogszabály módosítását, ha a hatáskörébe tartozó ügyben lefolytatott vizsgálat 
eredményeként azt állapítja meg, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság valamely 
jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölösleges, nem egyértelmű rendelkezésére, 
illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára (hiányosságára) vezethető vissza. Egyébként a 
jogszabályok alkotmányossági szempontból való vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe 
tartozik.) Lényeges változás azoknak a panaszoknak a számában következett be, amelyeknek a 
jellegét korábban nem tudtuk meghatározni vagy "egyéb" megjelöléssel tartottunk nyilván. Az előző 
években nagy számmal - 2000-ben 353, illetve 710, 1999-ben 298  illetve 807 - nyilvántartott 
panaszok érdemi vizsgálata során megállapítottuk, hogy ezen panaszokban általában valamilyen 
segítséget (például anyagi támogatást), tájékoztatást vagy felvilágosítást kértek az országgyűlési 
biztostól vagy általános helyettesétől. 2001-ben bevezettük ezt a rovatot, s azon 598 panasz került 
megjelölésre, míg a "nincs jellege” és "egyéb" rovatba sorolt panaszok száma 49-re, illetve 300-ra 
csökkent. Ezen három kategóriába 2001-ben a panaszok 14,8 %-a, 2000-ben 14,34 %-a tartozott. 
 
                                    Ide az 1/6. számú táblázat kerül 
 
Nem mutat lényeges változást az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános 
helyetteséhez benyújtott panaszok típus szerini megoszlása. Változatlanul őrzi első helyét a települési 
önkormányzatok hatáskörébe tartozó ügyekben benyújtott panaszok száma, továbbra is a panaszok  
ötöde tekinthető ilyennek, bár az előző évben részesedésük közel 2 %-kal csökkent. Ez azonban 
érhető, hiszen az állampolgárok a legtöbben a hatóságok közül a legtöbb alkalommal az 
önkormányzatokkal kerülnek kapcsolatba, mindennapi életükkel kapcsolatos ügyeiket ott intézik. 
2001-ben helyet cseréltek a büntető- és polgári jogi ügyek. A büntető ügyekben benyújtott panaszok 
számában lényeges változás nem történt (2000-ben 767, 2001-ben 757 büntető ügyben éltek 
panasszal),  azonban a büntető ügyeknek az egyéb ügyekhez viszonyított aránya másfél százalékkal 
- 10,3 %-ról 11,8 %-ra - emelkedett, s így megállapítható, hogy 2001-ben a panaszok típus szerinti 
megoszlásában a második helyet foglalták el. Fordított változás állapítható meg a polgári jogi 
ügyekben: arányuk -11,3 % - nem változott, számuk azonban 2001-ben az előző évi 840-ről 719-re 
csökkent. A változatlanul viszonylag magas szám azt mutatja, hogy nem sikerült a panaszosokban 
tudatosítani, hogy az ezen típusba tartozó ügyekben az országgyűlési biztos és általános helyettese 
nem járhat el, mert azokban az "ellenérdekű fél" általában nem hatóság, hanem magánszemély vagy 
gazdálkodó szervezet, és az ilyen ügyekben az eljárás lefolytatása, a döntés meghozatala a bíróság 
hatáskörébe tartozik, a bíróság tevékenységét pedig nem vizsgálhatjuk.  Bár abszolút számban 
csökkent (2001-ben 375, az előző évben 411), de arányában alig változott a közüzemi szolgáltatások 
miatt érkezett panasz, majdnem 6 %-os részesedéssel a negyedik helyen állnak. Alig valamivel 
kevesebb volt 2001-ben a nyugdíjbiztosítási ügyekben benyújtott panaszok száma (303): arányuk 
évek óta 4,5 % körül mozog. 
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Ha a többi panasz-típust vizsgáljuk, megállapítható, hogy 2001-ben jelentősen megnőttek az árvíz- és 
belvízvédelemmel kapcsolatos panaszok, míg 2000-ben 4 ilyen érkezett a  hivatalba, ezek száma 
2001-ben 64 volt. Ennek az lehet az oka, hogy az 1999-től bekövetkezett természeti csapásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket vagy azok elmaradását a felek ekkor panaszolták. Csaknem 1 %-kal nőtt 
a gyermekvédelemmel, a gyermeki jogokkal kapcsolatos panaszok száma, de körülbelül ugyanilyen 
arányban csökkentek az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok. Ugyancsak 1 %-kal csökkent 
a helyi önkormányzati lakás- és helyiségügyekben, valamint a szociális ügyekben benyújtott panaszok 
száma: az előző 308-ról 208-ra, az utóbbi 271-ről  178-ra. A lakáspanaszok számának 
csökkenésében azonban általános tendenciát nem lehet megállapítani, mert 2000-ben 1999-hez 
viszonyítottan közel 100-zal  több ilyen típusú panasz érkezett. Érdekes ugyanakkor, hogy szinte 
ugyanolyan mértékben nőtt a nem önkormányzati szociális panaszok száma, mint amennyivel 
csökkent az önkormányzatiaké (196-ról 270-re emelkedett). Ennek egyik oka talán az lehet, hogy 
2001. január 1-ével lépett hatályba a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt 
módosító 2000. évi CXIII. törvény, amely a gyermeknevelési támogatásra való jogosultság 
megállapítását kivette az önkormányzatok hatásköréből és a Területi Államháztartási Hivatalok 
feladatává tette. 
Az országgyűlési biztosok mindig kiemelkedő figyelmet fordítottak az élet minőségét meghatározó 
alkotmányos jogok védelmére. Az általuk ilyennek tekintett panasz-típusba tartozó kérelmek tették ki 
2000-ben is a panaszok közel felét, 43,2 %-át. Ilyenek a szociális (7 %), a környezetvédelmi (1,7 %), 
az árvíz- és belvízvédelemmel kapcsolatos (1,1 %),  a büntető (11,8 %), a gyermekek védelmével és 
oktatásával (2,8 % a gondnoksági és gyámhatósági panaszokon kívül), az egészségbiztosítással és 
egészségügyi ellátással (3,7 %), a közüzemi szolgáltatókkal (5,8 %), a lakás- és 
helyiséggazdálkodással kapcsolatos (4,6 %), valamint a nyugdíjbiztosítási panaszok (4,7 %). Ezekben 
az ügycsoportokban a panaszok aránya összességében több mint 3 %-kal (2000-ben 40 % volt) 
emelkedett. (Lásd az 1/7. számú táblázatot.) 
 
                                                Ide az 1/7. számú táblázat kerül. 
 
Mint jeleztük, továbbra is a települési önkormányzati ügyekben nyújtják be a legtöbb panaszt, ezek 
száma 2001-ben 1227 volt. Változatlanul az építési-, a lakás- és helyiséggazdálkodási-, illetve a 
szociális ügyekben nyújtják be a legtöbb panaszt, azok sorrendje azonban megváltozott. Míg 2000-
ben a lakás- és helyiséggazdálkodási ügyek vezettek (308 panasz), 2001-ben ezen ügyekben jelentős 
csökkenés következett be (számuk 178 volt), így az ügycsoport a második helyre szorult vissza. A 
harmadik helyről viszont - ugyan számszerűen az előző évivel szinte megegyező számú kérelmet 
nyújtottak be (257 illetve 255) - az első helyre kerültek az építési ügyek. Jelentősen csökkentek a 
szociális ellátással kapcsolatos panaszok  ( 271-ről 178-ra), és  egy hellyel hátrább, a harmadik helyre 
kerültek. A többi panasz típusnál a változás csak a gyámügyekben tekinthető jelentősnek, mert a 
2000. évi 69-cel szemben a tárgyévben csak 15 gyámhatósági panaszt nyújtottak be a hivatalhoz. 
Évek óta változatlanul ugyanazon szervek eljárását sérelmezik a panaszosok, legfeljebb az 
egymáshoz viszonyított sorrendjük változik. Azon ügyek kivételével, amelyekben az érintett szervet 
nem tudtuk megállapítani, illetve számuk olyan csekély volt, hogy külön kódszámot nem kaptak. a "top 
tízben" csak annyi változás történt, hogy kikerült közülük a 9. helyen álló egészségügyi ellátó 
szervezet, s elfoglalta helyét az országgyűlés. (A panaszosok többsége természetesen nem a 
parlament működését sérelmezte, hanem az általa hozott valamelyik törvényi rendelkezést.) Mint az a 
panasz típusa szerinti megoszlások elemzése során is kiderült, a legtöbb panasz a települési 
önkormányzatok tevékenységét vagy mulasztását sérelmezte, értelemszerűen a helyi polgármesteri 
hivatal volt az érintettje szinte minden hatodik panasznak, összesen 1094 esetben (a panaszok 17,1 
%-ában). Változatlanul a bíróságoké a második  hely, 1 %-kal magasabb arányban mint az előző 
évben (11,9 %), a harmadik pedig a rendőrségé (8,8 %). Őket követik a közüzemi szolgáltatók (5,3 
%), a magánszemélyek (4 %), a helyi önkormányzati testületek és a gazdálkodó szervezetek (3,7 - 
3,7 %). A nyugdíjbiztosítók aránya is több mint 3 %. 2000-ben a közszolgáltatókat megelőzték a helyi 
önkormányzati testületek, majd a magánszemélyek, a nyugdíjbiztosító , a gazdálkodó szervezetek és 
az egészségügyi ellátó szervek következtek. Mindkét évben a gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek, 
gyámhivatalok zárták a sort 2,4 illetve 2,5 %-os részesedéssel. (Lásd az 1/8. számú táblázatot.) 
 
                                           Ide az 1/8. számú táblázat kerül. 
 
Amint azt az előző táblázat is mutatta, évről évre nő a közszolgáltatók ellen benyújtott panaszok 
száma, illetve aránya: 1999-ben 4,89 %, 2000-ben 5,06 %, 2001-ben pedig már 5,8 % volt annak 
ellenére, hogy az előző évhez képest számuk csökkent. 2001-ben a legtöbb panasz a vízművek ellen 
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érkezett, csaknem 6 %-kal több, mint az előző évben. 2000-ben az áramszolgáltatók voltak a 
leginkább érintettek, s részesedésük a tárgyévben sem változott, azonban az előbb említett, vízművek 
elleni panaszok nagy arányú növekedése miatt a második helyre szorultak vissza. Változatlanul sok - 
az előző évinél 3 %-kal több - panasz érkezett a gázszolgáltató ellen, s ezzel számszerűen azonos, 
de az előző évinél több mint 8 %-kal kevesebb a telefonszolgáltatók ellen. 6 %-kal nőtt az egyéb 
címen összevontan kezelt olyan közszolgáltatók ellen benyújtott panaszok száma is, mint például a 
kéményseprők, a posta, a kábeltelevíziós társaságok, a temetkezési vállalkozások vagy a 
tömegközlekedést lebonyolító társaságok. Csökkent a díjbeszedők, a távhő és a telefonszolgáltató 
ellen benyújtott panaszok száma, de még nagyobb számban a köztisztasági szolgáltatók ellen 
benyújtottaké; 2001-ben ez utóbbi szolgáltató ellen az előző évi 12-vel szemben mindössze 1 
beadvány érkezett.  (Lásd az 1/8.a. számú táblázatot.)   
 
                Ide az 1/8.a. számú táblázat kerül. - 1_08.xls-ben külön munkalapon található! 
 
Változatlanul a városokból érkezik több beadvány akár az abszolút számokat nézzük, akár azoknak 
az ott élő lakosság számához viszonyított arányát. Több mint két és félszer többen fordultak az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez 2001-ben a városokban élők 
közül, mint a községekben élők közül, bár csak 1,8-szor laknak többen a városokban, mint a 
községekben. Hasonló volt az arány az előző években is. (Lásd az 1/9. számú táblázatot.)  Amíg 
tehát a falvakban élő minden 2556-dik állampolgár panaszkodott hivatalunkban, addig a városokból 
minden 1721-dik. A városokban élők nagyobb panaszkodási hajlama okának elemzése már 
meghaladja a beszámoló kereteit, az széleskörű szociológiai vizsgálatot igényelne. 
 
    Ide az 1/9. számú táblázat kerül. 
 
Ha az ügyek megyénkénti megoszlását vizsgáljuk, változatlannak tekinthető, hogy az 
összlakossághoz viszonyított arányát tekintve továbbra is Budapestről érkezik a legtöbb beadvány: 
míg az ország lakosainak egyre csökkenő százaléka (2001-ben 17,4 %-a , azaz nem egészen 
hatoda) él a fővárosban, a beadványoknak csaknem egyharmada onnan származik. A megyék 
sorrendje is alig módosult. Továbbra is Pest megyéből érkezik a legtöbb panasz, de azok 
lakossághoz viszonyított aránya nem mutat jelentős eltérést. Őrzi második helyét Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, helyet cserélt viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye; 2000-ben Heves 
megye - feltehetően az abban az évben lefolytatott  biztosi munkalátogatásnak is köszönhetően - a 
harmadik legtöbbet panaszkodó megye volt, 2001-ben már csak a hetedik. A 2000-ben hetedik 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett Pest és BAZ-megye után a legtöbb beadvány. Ennek 
okai lehetnek az utóbbi években a megyét ért természeti csapások következményeinek elhárítása 
során észlelt vélt vagy valós sérelmek. A 10 legtöbbet panaszkodó megyének (a korábban jelzetteken 
kívül Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Fejér, Csongrád, Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye) legfeljebb a sorrendje változott. A legkevesebb panasz Vas (1,5 %), Tolna (1,7 %) és Nógrád 
megyéből érkezett, de ezek az arányok összefüggésbe hozhatók azzal, hogy ezekben a megyékben 
a lakosságnak az összlakossághoz mért aránya is megközelítően ezt a sorrendet adja. A legtöbb 
megyének a beadványokból való részesedése kisebb az összlakossághoz mért arányánál, kivétel ez 
alól Heves (0,4 %) és Pest megye (0,3 %). Több megyében ez az arány - fordított irányban - eléri az 
1,3 - 1,4 %-ot is. Számszerűségében csökkent azon ügyek száma, amelyek külföldi állampolgár 
kérelmére indultak meg, vagy amelyben a panaszos állampolgárságát nem lehetett megállapítani. 
(Lásd az 1/10. számú táblázatot.) 
 
                              Ide az 1/10. számú táblázat kerül. 
 
Ha a fővároson belül vizsgáljuk, hogy melyik kerületből érkezett hivatalunkba a legtöbb beadvány, 
megállapíthatjuk, hogy a listát változatlanul a XI. kerület vezeti. A 2000. évi második helyét elvesztette 
a VIII. kerület, az ötödik helyről ide került a II. kerület, s változatlanul a harmadik helyen áll a III. 
kerület. A XI. kerületben csökkent (2,4 %-ról 1,9 %-ra),  a II. (5,9 %-ról 7,2 %-ra), és a III. kerületben 
(6,1 %-ról 6,9 %-ra) emelkedett a panaszt benyújtóknak az összlakossághoz viszonyított aránya. 
Változatlanul sok beadvány érkezett a XIII., a X.., a XIV., a VIII., a VII., a IX. kerületből, s 
megemelkedett a XVIII. kerületből érkezettek aránya is. A kerületben lakóknak a főváros 
összlakosságához viszonyított arányánál lényegesebb nagyobb arányban fordultak az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez - a III. és IV. kerületet kivéve - az első 13 
kerületből, mint a nagyobb "sorszámú" kerületekből, bár 2000-hez képest (a II., III., X. és XIII. kerület 
kivételével) csökkenő mértékben. Ez utóbbi kerületekből a lakosság számarányához képest kevesebb 
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beadvány érkezett, de részesedésük - a XV. és XVI. kerület kivételével - növekedett, például a nem 
régen kivált XXIII. kerületből több mint a kétszeresére emelkedett. (Lásd az 1/11. számú táblázatot) 
 
  Ide az 1/11. számú táblázat kerül. 
 
 
1.3. A panaszok sorsa 
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény nem határozza meg az országgyűlési 
biztos és általános helyettesének eljárási rendjét, csupán hatáskörüket és annak korlátait, valamint 
eszközeit jelöli meg. A biztosok által kialakított ügymenetet előbb ideiglenes, majd - a megszerzett 
tapasztalatok birtokában - az Országos Levéltár jóváhagyásával megszerkesztett végleges ügyirat-
kezelési szabályzat írja elő. Ennek értelmében az eljárás lényegében két szakaszra bontható. Az első 
szakasz azzal kezdődik, hogy a beadvány megérkezik a hivatalba, illetve a személyesen megjelenő 
ügyfél kérelmét az eljáró ügyintéző írásban rögzíti. Az ügyirat iktatását követően azonnal jelezzük a 
panaszosnak, hogy beadványa megérkezett hivatalunkba, s közöljük az iktatószámot is, hogy 
megkönnyítsük részére a továbbiakban ügyintézésünk nyomon követését. Tájékoztatjuk egyúttal arról, 
hogy hivatalunkra nem vonatkozik a közigazgatási eljárásban kötelező 30 napos ügyintézési határidő. 
Hivatalunk elavult számítógép-rendszere 2001-ben sem tudta megoldani az e-mailen érkezett 
beadványok biztonságos fogadását (pl. a fejlettebb rendszerben készült szöveg konvertálását nem 
tudjuk megoldani, s így olvashatatlan a szöveg, illetve nem védett a rendszerünk a jogosulatlan 
behatolás ellen), ezért kénytelenek vagyunk az ily módon hozzánk fordulókat arra kérni, hogy 
beadványukat ismételjék meg postai úton, s válaszunkat is csak így küldjük el. Ebben kedvező 
változást az hozhat, hog hivatalunk 2001 végén a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai 
Kormánybiztossága által meghírdetett "Elektronikus kormányzat" című pályázaton 32 millió forintos 
támogatáshoz jutott, amelynek jelentős részét a szolgáltatás-központú iktatórendszer megvalósítására 
kívánunk fordítani. 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese hivatalába  érkezett panaszok 
szűrése - az általuk hivatalból indított eljárások kivételével -  a Hivatal Jogi-elemző Főosztályán 
történik. A 2001-ben itt dolgozó 16 érdemi ügyintéző megvizsgálta a beadványokat olyan 
szempontból, hogy már pusztán a leírtakból megállapíthatóan nincs-e valamilyen törvényi akadálya az 
országgyűlési biztos eljárásának. Ilyen akadály lehet, hogy a sérelmezett eljárás 1989. október 23-
dika előtt indult, a panaszos a rendes jogorvoslati lehetőséget nem merítette ki, a panasz olyan 
hatóság ellen (pl. bíróság) irányul, amelynek tevékenységét az ombudsman nem vizsgálhatja, illetve a 
sérelmesnek tartott határozatot 1 évnél régebben közölték vagy a panaszt nem az érintett   
terjesztette elő. Ha ezen körülményeket a beadványból nem lehet pontosan megállapítani, az 
ügyintézők a panasz pontosításához, elbírálásához szükséges iratokat bekérik az ügyféltől, 
személyesen meghallgatják a panaszost, vagy a hatóságokat kérik fel az iratok megküldésére, illetve 
tájékoztatást kérnek tőlük. Amennyiben a beadványok vagy a beszerzett további iratok alapján azt 
állapítják meg, hogy  - hatásköre hiányában vagy más okból - az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa vagy általános helyettese nem járhat el, a panaszt levélben elutasítják, amelyben részletesen 
kifejtik azt is, hogy mi a vizsgálat elmaradásának oka. Ugyanebben a levélben tájékoztatják a 
panaszost arról is, hogy van-e lehetősége ügyében bármit tenni (például kártérítési igényét bírósági 
úton érvényesíteni, a jogerős ítélet végrehajtását kérni, stb.). Ha ezen előzetes elemzés után azt 
állapítják meg, hogy az eljárásra más szerv jogosult, a beadványt - a panaszos egyidejű értesítése 
mellett - az eljárásra jogosult szervhez átteszik. Ilyen esetekben is gyakran felhívják a panaszost 
figyelmét arra, hogy az érintett szerv eljárásának lefolytatása után, vagy annak elmaradása esetén az 
országgyűlési biztoshoz fordulhat. 
Az előzetes, de már érdemi vizsgálat eredményezheti azt is, hogy már a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a panasz ugyan az országgyűlési biztos 
hatáskörébe tartozik, de nem keletkezett visszásság a panaszos alkotmányos jogaival 
összefüggésben. Ilyen esetekben a Hivatal munkatársai jelentést készítenek, s azt terjesztik fel az 
országgyűlési biztosnak vagy általános helyettesének. Ugyancsak felterjesztik az iratokat egy rövid 
feljegyzéssel az iratokat, ha elemzésük alapján arra a következtetésre jutnak, hogy az alkotmányos 
visszásság gyanúja felmerül vagy felmerülhet, de annak megállapítása további vizsgálatot kíván. A 
kialakult gyakorlatnak megfelelően azt, hogy nincs alkotmányos visszásság vagy az éppen 
megvalósult, illetve felmerült, de csekély jelentőségű,  csak az országgyűlési biztos mondhatja ki. (A 
hatáskör hiányában történő elutasításokról szóló leveleket - az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa, illetve általános helyettese megbízásából a Hivatal vezetője is aláírhatja, de ezekben az 
esetekben is, ha a panaszos ismételten az országgyűlési biztoshoz fordul, azt - az iratok 
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áttanulmányozása után - már az országgyűlési biztos vagy általános helyettese utasítja el.) Az 
elutasítással, illetve a felterjesztéssel lezárul az eljárás első szakasza, s megkezdődik a második, a 
beadvány érdemi vizsgálata, amit az országgyűlési biztos és általános helyettese közvetlen irányítása 
alatt álló vizsgálati főosztályok munkatársai végeznek. A hivatalból indított vizsgálatok ügyiratai iktatás 
után közvetlenül az országgyűlési biztos vagy helyettese által kijelölt munkatárshoz kerülnek. 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez benyújtott panaszok, 
illetve a hivatalból indított eljárások "sorsát" jól mutatja a későbbiekben bemutatásra kerülő 2.2. 
számú táblázat. Eszerint 2001. január 1. és december 31. között összesen 7733 panaszt intézett el az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének, valamint a Hivatal Jogi-
elemző Főosztályának 31 - az előző évinél kettővel kevesebb - érdemi ügyintézője. (Lásd az 1/13. 
számú táblázatot.) A panaszok nagy része, majdnem 80 %-a tájékoztató levéllel vagy jelentéssel 
elutasításra, további több mint 5 %-a pedig áttételre került ( a két elutasítás aránya együttesen 84,3 % 
volt.) Ha ehhez hozzávesszük a 6,3 %-os megszüntetést, megállapíthatjuk, hogy 2001-ben mindössze 
az ügyek kb. 10 %-ában történt érdemi vizsgálat az előző évi 17,81 %-hoz képest. A csökkenés a 
befejezés módját illetően (alkotmányos visszásság hiánya, orvosolhatatlanság, a panasz időközben 
megoldódott, ajánlás, stb.) minden vizsgálattal befejezett ügyben arányos volt. 
A fentebb jelzett számok, arányok nem csupán a 2001-ben, hanem a korábbi évekből származó 
panaszok befejezését is mutatják. Ez az oka annak, hogy bár 2001-ben csak 6415 panaszt 
regisztráltunk, 7733-at fejeztünk be, tehát 1318-cal többet, mint amennyi érkezett a tárgyévben. A 
2001. évi befejezések száma 93-mal kevesebb volt az előző évinél, de munkatársaink száma is 
kettővel kevesebb volt. Tovább nőtt tehát a munkatársak teljesítménye; míg 2000-ben 1 érdemi 
ügyintézőre 237 befejezés jutott, 2001-ben majdnem 250.3 
 
                                                    Ide az 1/12. számú táblázat kerül.  
 
Az 1/12. számú táblázat mutatja, hogy 2001-ben sikerült tovább csökkenteni a korábbi években 
érkezett befejezetlen ügyek, panaszok számát. 2001. végére nem maradt 1999. előtt érkezett panasz 
elintézetlenül, s ebből az évből is csak 45. A 2000-ben és 2001-ben érkezett panaszok nagy része is 
befejeződött, így az év végén csak 1127 elintézetlen panasz volt a hivatalban, azaz a hivatalba 1995 
óta érkezett 48.500 panasznak mindössze 2,32 %-a,  az előző évi 5,7 %, illetve az 1999. évi 7,49 %-
os hátralékhoz képest. Ennek az eredménynek azonban csak részben volt az az oka, hogy a 
beszámolás évében kevesebb panasz érkezett, sokkal inkább a munkatársak erőfeszítése, amiért 
köszönet illeti őket. Közrejátszhatott az is, hogy az év második felétől - több mint 1 év után - ismét volt 
általános helyettese az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. 
A hivatalban a panaszok elemzését és érdemi vizsgálatát végzők létszámának megoszlását a már 
hivatkozott 1/13. számú táblázat mutatja. Megállapítható, hogy mind az érdemi ügyintézést végző 
felsőfokú végzettségű munkatársak, mind az adminisztrátorok száma csökkent (az előző 2 fővel, az 
utóbbi 1-gyel),  a befejezések számában lényeges csökkenés nem volt. Ezt jobb munkaszervezéssel, 
illetve néhány esetben "minőségi" cserével tudtuk csak elérni. 
 
                     Ide az 1/13. számú táblázat kerül.          
     



II. A panaszok elutasításának gyakorlata 
 
2.1. Bevezetés 
 
Az országgyűlési biztosok az elmúlt években maguk alakították ki eljárásuk rendjét, azok lényegében 
1998-ra állandósultak, de kisebb-nagyobb változtatások azóta is történtek. Várhatóan a jövőben is 
lehetnek ebben változások, hiszen a törvény kevés előírást tartalmaz, s ezzel e téren nagy 
szabadságot ad a biztosoknak, hogy - természetesen a törvényes keretek között - eljárási rendjüket 
saját elképzeléseikhez és az új ügycsoportok jellegéhez igazíthassák. 
Az Obtv. 16. §-a kimondja, hogy az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint 
valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv (együttesen: hatóság) eljárása, ennek során 
hozott határozata, intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos 
jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. A törvény 29. §-a 
pontosan meghatározza, hogy az országgyűlési biztosok eljárása során mely szerveket kell 
hatóságnak tekinti. (E téren az Obtv-nek - az Alkotmánybíróság 226/B/1999. számú határozatán 
alapuló - 2001. évi XC. törvénnyel történt módosítása során változás következett be: részben 
megváltozott azon szervek köre vagy megnevezése, amelyek tevékenységét az országgyűlési 
biztosok vizsgálhatják, részben pedig a (2) bekezdésben meghatározták, hogy mely - egyébként 
hatóságnak minősülő szerv - nem tekinthető az Obtv. alkalmazása szempontjából hatóságnak, s 
ezáltal a biztosok azok tevékenységét nem is vizsgálhatják.) E módosításnak az országgyűlési 
biztosok munkájára gyakorolt hatásáról még nem tudunk részletesen számot adni, hiszen a 
módosítás csak 2001. december 20. napján lépett hatályba. Az azonban máris nyilvánvaló, hogy az 
országgyűlési biztos hatásköre jelentősen szűkült, aminek következtében a két alapjogvédelmi 
intézmény, az Alkotmánybíróság és az ombudsmanok közötti, alkotmányos jogvédelem (de nem 
bírósági jogvédelem!) nélkül maradó sáv kiszélesedett. Már az eltelt néhány hónapban 
körvonalazódni látszanak azok az ügyek, amelyekben társadalmi igény volna az ombudsmani 
fellépésre, de az hatáskör hiányában nem járhat el. Ilyenek például a politikai pártok, az elektronikus 
és írott sajtó, a könyvkiadók, egyes egyházak, egyesületek és más társadalmi szervezetek, állami 
vagy önkormányzati tulajdonosi szervezetek, közszolgáltatónak nem minősülő nagy gazdálkodó 
szervezetek (pl. biztosítók, bankok, bevásárlóközpontok, internet szolgáltatók stb.) által elkövetett 
emberi jogi jogsértések, illetőleg emberi jogokat közvetlenül veszélyeztető eljárások és magatartások. 
Erre a problémakörre részleteiben majd egy év múlva térünk vissza.   Az Obtv. pontosan definiálja a 
hatóság fogalmát, ugyanakkor a biztosokra bízta annak kimunkálását, hogy mely szervek tekintendők 
"közszolgáltatást végző szerv"-nek. E fogalom tartalommal való kitöltéséhez a törvény indokolása 
adott némi kapaszkodót, de az állandóan változó élethelyzetek mindig újabb és újabb szerveknek e 
körbe való tartozását vetik fel, ami azzal a következménnyel járhat, hogy az országgyűlési biztosnak 
kell adott esetben "bizonyítania" eljárásának jogosultságát. Ezt - kiterjesztő jogértelmezéssel - az 
országgyűlési biztos többnyire meg is teszi, tekintettel a "határesetnek" minősülő, nagy tömegekkel 
szerződéses viszonyban álló szolgáltatókkal szembeni panaszok növekvő számára. 
Már az előző fejezetben is jeleztük, hogy az országgyűlési biztoshoz és az általános helyetteséhez 
érkezett beadványokat - a fentebb vázolt hatásköri szabályoknak megfelelően - több lépcsőfokban 
elemezzük, vizsgáljuk. Mint minden eljárásban, hivatalunkban is először azt kell megállapítani, hogy 
az adott ügyre kiterjed-e az országgyűlési biztos eljárási jogosultsága, azaz hatásköre, illetve van-e az 
eljárásnak más akadálya. Amennyiben ezen a szűrőn a panasz átjutott, annak tartalmi elemzése 
következik: meg kell állapítani, hogy az abban leírt sérelem összefüggésbe hozható-e alkotmányos 
joggal, s ha igen, felmerül-e alkotmányos visszásság gyanúja.  Ha valamennyi kérdésre nemleges a 
válasz, a panaszt elutasítjuk. A vizsgálat ezen stádiumában hatáskör hiányában, vagy más fennálló 
akadály észlelése esetén, vagy ha a panasz nem hozható összefüggésbe alkotmányos joggal, az 
elutasítás tájékoztató levéllel történik. Annak megállapításakor, hogy a hatóság intézkedése során 
nem sértette meg a panaszos alkotmányban biztosított jogait, rövidített jelentés készül. Bármilyen 
módon is történik meg az ügy lezárása, a panaszost általában tájékoztatjuk arról, hogy milyen további 
lehetőségei vannak sérelme orvoslása érdekében. Az elutasító levél vagy jelentés tervezetét ezekben 
az esetekben általában a Hivatal Jogi-elemző Főosztálya készíti el, s azok nagy részét a 
hivatalvezető, a jelentéseket kivétel nélkül - a munkamegosztásnak megfelelően - az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa vagy általános helyettese írja alá. Amennyiben az előzetes elemzés során 
azt állapítjuk meg, hogy a panasz vizsgálatára az országgyűlési biztos hatásköre kiterjed, eljárásának 
nincs jogszabályi akadálya, a panasz alkotmányos joggal összefüggésbe hozható és felmerül annak 
gyanúja, hogy az állampolgár alkotmányos jogai sérültek, megkezdődhet az eljárás harmadik 
szakasza, amelyben a vizsgálatnak arra kell kiterjednie, hogy a hatóság valóban megsértette-e a 
panaszos alkotmányos jogait és ezzel már alkotmányos visszásságot okozott, vagy még csak az 
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alkotmányos visszásság keletkezésének veszélyét idézte elő.  Ezen  szakaszban a vizsgálatot szinte 
kivétel nélkül vagy maga az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, illetve általános helyettese, 
vagy az általuk megbízott munkatárs végzi a biztos közvetlen irányításával. Az ily módon lefolytatott 
vizsgálat - bármilyen eredménnyel is zárul - általában jelentéssel fejeződik be. 
A korábban már hivatkozott 2.2. számú táblázat jól mutatja, hogy 2001-ben milyen módon fejeztük be 
a hivatalban folyamatban volt 7733 panasz ügyében az eljárást. Az eljárás első két stádiumában 
fejeződött be a panaszok intézése 6517 esetben (84,3 %). Ez az előző évek 74 - 75 %-os arányához  
képest közel 10 %-os emelkedést mutat. Megszüntettük az eljárást 485 panasz (6,3 %) ügyében. 
Általában már ebben a két szakaszban sor kerül az eljárás megszüntetésére, de előfordulhat, hogy 
csak a vizsgálat befejező szakaszában merül fel a megszüntetési ok. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
2001-ben a panaszoknak mintegy 10 %-ában, összesen 731 esetben történt érdemi vizsgálat. (Ez az 
arány 2000-ben 17,81 % volt, ami 1394 panasz vizsgálatát jelentette.) A vizsgálatok eredményének 
részletes elemzésére a következő fejezetekben térünk ki, előbb azonban azt mutatjuk be, hogy 2001-
ben mi volt a panaszok elutasításának oka. (Lásd a 2/1. számú táblázatot.) 
 
Ide a 2/1. számú táblázat kerül 
 
 
2.2. A hatáskör hiányában történt elutasítások 
 
Az országgyűlési biztosok hatáskörét szabályozó Obtv. kimondja, hogy az országgyűlési biztos a 
hatóságok és a közszolgáltatást végző szervek eljárását, intézkedését jogosult vizsgálni. A 29. § 
2001. december 15-ig hatályban volt (1) bekezdése tételesen meghatározta, hogy a törvény 
alkalmazásában mely szerveket kell hatóságnak tekinteni. Ezek az államhatalmi, államigazgatási 
feladatot ellátó szervek, az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szervek, a fegyveres erők, a 
rendőrségi és rendészeti szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, - a bíróságok kivételével - az 
igazságügyi szervek, a helyi önkormányzatok és a bíróságon kívül jogvitát kötelező érvénnyel eldöntő 
szervek voltak. Az intézmény fennállása óta vita volt a bizonytalan megfogalmazás miatt, hogy mely 
szervek sorolhatók e körbe. (Évek alatt jutottak például az országgyűlési biztosok és a Legfőbb 
Ügyészség képviselői arra a megállapodásra, hogy az ügyészség tevékenysége is vizsgálható.) Az 
utóbbi években többen fordultak az Alkotmánybírósághoz e törvényhely megsemmisítése érdekében, 
részben túl tágnak, részben viszont elégtelennek találtak azon szervek körét, amelyek tevékenységét 
az országgyűlési biztosok vizsgálhatják. 2001. március 13-án született meg az Alkotmánybíróság 
226/B/1999. számú határozata, amellyel 2001. december 15-i hatállyal megsemmisítette a hivatkozott 
29. § (1) bekezdésének egyes rendelkezéseit arra való hivatkozással, hogy a törvényhozó bizonytalan 
jogfogalmakkal határozta meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosainak hatáskörébe tartozó 
"hatóságokat", s ezáltal a hatalommegosztás rendjében meghatározó helyet elfoglaló szervek között 
vitatottá vált az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a hatásköre, az általa gyakorolható 
ellenőrzési jog terjedelme. Ezután a törvényhozókra várt a feladat, hogy újra fogalmazzák az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa tevékenységének szervi hatályára vonatkozó 
rendelkezéseket. 2001. december 20. napján hatályba lépett a 2001. évi XC. törvény, amely két 
módon is meghatározta az országgyűlési biztos hatáskörébe tartozó hatóságokat: a 29. § (1) 
bekezdése 10 pontban tételesen felsorolja, hogy az Obtv. alkalmazása szempontjából mely szervek 
tekintendők hatóságnak, ugyanakkor a (2) bekezdésében pontosan meghatározza, hogy melyek nem 
minősülnek annak. Ez a meghatározás részben szűkebb körű, részben azonban tágabb annál a 
körnél, amelyeknek vizsgálatára korábban az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és 
általános helyettesének tevékenysége kiterjedt, így "terjedelmileg" összességében lényegileg nem 
változott. Maga a módosítás azonban 2001-ben még értelemszerűen nem gyakorolhatott érzékelhető 
változást a biztosok ellenőrző tevékenységében. 
Korábban sem tartották a biztosok hatáskörükbe tartozónak a bíróság tevékenységét: amennyiben a 
panasz valamilyen bírósági döntésre, eljárásra vagy magára a bíró tevékenységére irányult, azt - 
hatáskör hiányában - elutasították.  Tekintettel arra, hogy a bírósági végrehajtók tevékenysége felett is 
a bíróság elnöke gyakorolja a törvényességi felügyeletet, az ilyen jellegű panaszokat is elutasítottuk. 
Ezekben az ügyekben legfeljebb általános tanácsot adtunk a panaszosnak, például tájékoztattuk a 
rendes vagy rendkívüli  jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, illetve  arról, hogy a bírákat érintő 
panaszával az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz, a végrehajtók tevékenysége miatt pedig a 
kamara vagy a bíróság elnökéhez fordulhat. Sok esetben a panaszosnak az ügyét érintő anyagi 
jogszabályokról adtunk felvilágosítást . Ilyen okból utasítottuk el 2001-ben a panaszok 23,2 %-át, 
összesen 1511 panaszt. Hasonlóan magas volt ez az arány az előző években is: 2000-ben 25,55 %, 
1999-ben 27,41 %, 1998-ban 28,02 %. Tartunk azonban attól, hogy a csökkenés nem a bíróságok 
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jobb munkájának köszönhető, hanem annak, hogy minden lehetséges fórumon hangsúlyozzuk, hogy 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese a bíróságok tevékenységét nem 
ellenőrizheti.  
Hasonlóan nagy számban utasítottunk el panaszt azért, mert az nem hatóság vagy közszolgáltató 
intézkedése ellen irányult. A bíróságon kívül a hatóságok körébe nem tartozó szervek (például 
pénzintézetek,  gazdálkodó szervezetek, vagy akár hatóságoknak nem hatósági jogkörében gyakorolt 
, hanem például a munkáltatói jogkörben hozott intézkedése) körének meghatározásakor könnyebb 
helyzetben voltunk, mint a közszolgáltatók esetében. Ide azokat a szerveket soroljuk, amelyek 
jogszabály alapján a lakosság ellátására hivatottak és monopolhelyzetben vannak, tehát az 
állampolgárnak nincs lehetősége arra, hogy választhasson közöttük, illetve, hogy dönthessen arról, 
igénybe vegye-e szolgáltatásukat. Az ilyen szervek ellen benyújtott panaszokat attól függetlenül 
vizsgáltuk, hogy azok milyen vállalkozási formában működtek: önkéntes lakossági társulásként, az 
önkormányzat  által alapított egyszemélyes társasági formában, vagy akár magánszemélyek 
részvénytársaságaként. E két körbe nem tartozónak ítéltük meg a panaszok 32,7 %-át (2136 -ot). Az 
utóbbi négy évben jelentősen nőtt azon panaszok aránya, amelyeket azért kellett elutasítanunk, mert 
nem hatóság vagy közszolgáltató ellen irányult: arányuk 1998-ban 12,27 %, 1999-ben már 24,49 %, 
2000-ben 29,1 %, a 2001. évi növekedés 3,6 %-os volt az előző évhez képest. 
 A panaszok több mint felét változatlanul azért kellett elutasítanunk, mert az nem tartozott az 
országgyűlési biztos tevékenységének szervi hatálya alá. Évről évre növekszik az ilyen panaszok 
aránya: 1998-ban a panaszoknak "csak" 49,2 %-át kellett elutasítanunk azért,  mert bíróság, illetve 
hatóságnak vagy közszolgáltatónak nem minősülő szerv ellen irányult, ez az arány 1999-ben már 
52,4 %, 2000-ben pedig 54,65 %, 2001-ben pedig 56,5 % volt. 
 
2.3. Egyéb eljárási akadály miatti elutasítások 
 
A hivatalba érkező beadványok elsődleges elemzése során, mint azt az előbbiekben láttuk, azt 
vizsgáljuk, hogy kiterjed-e az érintett szervre az országgyűlési biztosok szervi hatásköre. Az Obtv. 
szerint azonban a biztosok eljárásának más törvényi akadálya is lehet. 
Az országgyűlési biztos szervi hatáskörét szabályozó 16. § (1) bekezdése állítja fel a következő 
eljárási akadályt: tekintve, hogy az ombudsman nem jogorvoslati fórum, hanem rendkívüli jogvédő 
intézmény, eljárását meg kell előznie az arra jogosult szervek eljárásának, beleértve a rendes 
jogorvoslati eljárást is. Ezért rendelkezik úgy a törvény, hogy az országgyűlési biztoshoz akkor lehet 
fordulni, ha a panaszos a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, 
illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. (Ezt a rendelkezést egészítette ki az Obtv. 
módosítása azzal, hogy a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát nem kell a panaszosnak 
előzetesen kérnie. Ezzel a törvényben is rögzítették a biztosok korábban követett gyakorlatát, mert 
előtte sem tekintették a bírósági út igénybevételét eljárásuk előfeltételének.) 2001-ben 1053 
panasszal, az elutasított panaszok 16,2 %-ával nem foglalkozhattunk érdemben azért, mert a 
panaszosok a rendelkezésükre álló jogorvoslattal nem éltek. Hasonló (1011) volt az előző évben ez 
okból elutasított panaszok száma is. Fokozott figyelmet fordítunk annak ellenőrzésére, hogy a 
hivatalba érkezett panasz ügyében a panaszos számára nyitva áll-e még a rendes jogorvoslat 
igénybevételének lehetősége. Ebben az esetben ugyanis - a fél egyidejű értesítése mellett - 
haladéktalanul áttesszük a beadványt a rendes jogorvoslatra jogosult és köteles szervhez, egyúttal 
tájékoztatjuk a panaszost arról, hogy a jogerős határozat kézhezvételétől számított 1 éven belül ismét 
az országgyűlési biztoshoz fordulhat, ha úgy érzi, hogy a megszületett határozat következtében 
alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. Gyakran 
a továbbiakban is figyelemmel kísérjük az áttett ügyeket, s tájékoztatást kérünk az eljáró szervtől a 
jogorvoslat eredményéről. Az áttételt akkor mellőzzük, ha a felülvizsgálati eljárásnak jelentős a 
költségkihatása, de a jogorvoslat módjáról a lehetőséghez képest ilyen esetekben is értesítjük - akár 
telefonon is  - a panaszost. 
Az országgyűlési biztos eljárásának időbeli hatályát állapítja meg az Obtv. 17. §-ának (3) és (4) 
bekezdése. Az országgyűlési biztoshoz csak - az intézményt is létrehozó - 1989. évi XXI. törvény 
hatályba lépését követően indult eljárások miatt lehet fordulni, hogy az ne váljon "csúcs-
panaszfórummá" és a hivatalt ne árasszák el az olyan beadványok, amelyek az elmúlt évtizedek 
során felhalmozódott jogsérelmek orvoslását célozzák. Ezt a törvény megakadályozni ugyan nem 
tudta, de lehetőséget teremtett arra, hogy az 1989. október 23. előtt indult eljárásokkal okozott 
sérelmek miatt hozzá fordulókat - az ügy érdemi vizsgálata nélkül - elutasíthassuk. 2001-ben erre 62 
esetben került sor. Ez is mutatja, hogy sokan vannak azok, akik régi sérelmeiket még mindig nem 
tudták feldolgozni, s azok orvoslását kérik - esetenként követelik - az országgyűlési biztostól. 
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A törvényben meghatározott másik időbeli korlát az a rendelkezés, hogy az országgyűlési biztoshoz 
csak a hatóság jogerős határozatának kézhezvételét követő egy éven belül lehet fordulni. Ez az 1 
éves határidő megfelel a jogbiztonság alkotmányos követelményeinek, s megegyezik a rendkívüli 
közigazgatási jogorvoslati eszközök igénybevételére nyitva álló határidővel is.  A jogerős határozat 
ugyanis jogokat, kötelezettségeket állapít meg, szüntet meg vagy módosít, s ezzel alakítja mások - a 
legtöbb esetben a panaszoson kívüli személyek - életviszonyát is, ezért hosszabb idő után az ebbe 
történő beavatkozás, ami esetleg a panaszos sérelmét orvosolná, másnak okoz sérelmet. Évek óta 3 
% körüli azoknak a panaszoknak az aránya, amelyekben a panaszosok késlekedtek kérelmük 
előterjesztésével, s ezért azt el kellett utasítani. Ha azonban lehetősége van még a panaszosnak arra, 
hogy valamilyen jogorvoslati lehetőséget igénybe vehessen (például a hosszabb ideje fennálló 
birtokháborítás szenvedő alanya bírósághoz fordulhat a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében), 
arról minden esetben tájékoztatjuk. 
Az Obtv. 19. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési biztos az ismételten előterjesztett és érdemben 
új tényt, adatot nem tartalmazó beadványt érdemi vizsgálat és indokolás nélkül elutasíthatja.  
Természetesen az országgyűlési biztos vagy munkatársa minden, tehát az ismételten benyújtott 
beadványt is alaposan áttanulmányozza, s ha abból új körülményre derül fény, nincs akadálya annak, 
hogy az egyszer már elutasított panaszt érdemben vizsgáljuk. Gyakran előfordul azonban, hogy a 
korábbi elutasítást nem tudja elfogadni a panaszos, vagy megérti ugyan, hogy az országgyűlési biztos 
hatásköre nem terjed ki az ügyre, de a saját esetében kivételes eljárásra tart igényt. Sajnos a 
rendszeresen visszatérő panaszosok között sok a beteg ember.  Igyekszünk az ugyanabban az 
ügyben ismét hozzánk fordulót meggyőzni arról, hogy vélt vagy valós sérelmét miért nem orvosolhatja 
az országgyűlési biztos, de ez nem mindig sikerül. Előfordul, hogy a panaszostól az ügyintézőt vagy a 
válasz aláíróját sértegető levelet, vagy újabb és újabb, szinte szó szerint azonos tartalmú beadványt 
kapunk. 2001-ben 394  olyan ismételt panaszt utasítottunk el, amelyik a korábban előadottakhoz 
képest nem tartalmazott újdonságot. Az ilyen címen elutasított panaszok száma évek óta 300 - 400 
között változott (2000-ben is ugyanennyi, 1999-ben 50-nel kevesebb volt). 
Ugyanez a törvényhely biztosítja az országgyűlési biztos számára, hogy a nem jogosulttól származó, 
valamint a névtelenül benyújtott panaszt elutasítsa. Ez azonban csak lehetőség, de nem kötelező az 
ombudsman számára, s nem is él túl gyakran vele. 2001-ben csak 20 esetben utasítottunk el panaszt 
azért, mert nem az arra jogosulttól származott. Ilyen esetben általában felhívjuk a hozzánk fordulót 
arra, hogy csatolja meghatalmazását, vagy maga az érintett erősítse meg a panaszt. Nem célszerű 
ugyanis az érintett felhatalmazása nélküli eljárás, s ezzel - esetleg éppen az akarata ellenére - ügyébe 
beavatkozni. Amennyiben a beadvány névtelen, illetve azon valótlan személyt, címet tüntetnek fel, de 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vagy általános helyettese úgy látja, hogy az alkotmányos 
sérelem súlyos vagy sokakat érint, az Obtv. 16. § (2) bekezdése alapján hivatalból is indíthat akár 
átfogó vizsgálatot is, mint arra több esetben már sor került.  (A névtelenül hozzánk érkezett 7 panasz 
ügyében az eljárást megszüntettük.) 
2001-ben 395 panaszt utasítottunk el áttétellel. Ezekben az ügyekben már az iratokból megállapítható 
volt, hogy az országgyűlési biztosnak nincs eljárási jogosultsága, de az is, hogy annak elbírálására 
mely szervnek van hatásköre és illetékessége, ezért az iratokat - az Obtv. 19. § (3) bekezdése alapján 
- oda áttettük az ügyfélnek az elutasításról szóló értesítésével egyidejűleg. A más szervekhez való 
áttétellel intéztük el évek óta a panaszok több mint 6 %-át. 2001-ben is előfordult, hogy 1999-ben és 
2000-ben érkezett panaszt tettünk át az eljárásra jogosult szervhez. Ez azért is sajnálatos, mert az 
állampolgári jogok volt országgyűlési biztosa és a hivatalvezető  a korábbi rossz tapasztalatok alapján 
felhívta munkatársai figyelmét arra, hogy a beadvány kézhezvétele után haladéktalanul vizsgálják 
meg, hogy az adott ügyben nem kell-e sürgősen intézkedni vagy azt más szervhez áttenni. A 
késedelmesen áttett ügyek száma jelentősen csökkent, de az 50 ilyen eset is megengedhetetlen.  
 
2.4. A panasz tartalmának érdemi vizsgálata utáni elutasítások 
 
Amennyiben a korábban leírt, viszonylag könnyen felismerhető okból nem utasítottuk el a panaszt, 
annak tartalmát vizsgáltuk, vagyis azt, hogy az - a fél által megküldött vagy a hivatalból beszerzett 
iratok alapján - megalapozott-e, a vélt vagy valós sérelem összefüggésbe hozható-e alkotmányos 
joggal, és ha igen, a sérelem milyen súlyú. 2001-ben 1153 panaszt (az előző évinél 186-tal többet) 
utasítottunk el azért, mert az már az iratok alapján megalapozatlannak bizonyult, illetve az abban leírt 
sérelem egyetlen alkotmányos joggal sem volt összefüggésbe hozható. (Ez az elutasítási okok közül 
a - szervi hatáskör hiánya miatti elutasítást követő - harmadik leggyakoribb.) Tendencia ezen 
elutasítási ok gyakoriságában nem figyelhető meg,  de az esetek egyötödében - egyhatodában 
szerepel. A nyilvánvaló alaptalanság nem feltétlenül szándékos félrevezetést jelent, vagy azt, hogy a 
leírt tények nem felelnek meg a valóságnak. Akkor is nyilvánvalóan alaptalannak tekintjük a panaszt, 
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ha a leírt tények, a jogi okfejtés és a vélt vagy valós sérelem között nincs összefüggés, az nem úgy áll 
fenn, ahogy a panaszos levezette, esetleg a beadvány alapjául szolgáló okfejtés nincs összhangban a 
jogszabályi rendelkezéssel. Az is előfordulhat, hogy a panaszost valós sérelem érte, de az 
alkotmányos jogát nem érintette. (Az Alkotmánybíróság már több esetben állást foglalt abban a 
kérdésben, hogy mely jog tekinthető "alkotmányos jog"-nak; így például az elmúlt évben kimondta, 
hogy a lakáshoz, lakhatáshoz való jog nem alkotmányos jog.)  Nem tekintjük alkotmányos jog 
sérelmének, ha nincs a Magyar Köztársaság  Alkotmányában, a Magyarországot kötelező nemzetközi 
dokumentumokban olyan jog, illetve a gazdasági, a társadalmi, a politikai rend alapelveivel 
kapcsolatos olyan jogosultság, amellyel a sérelem tárgya összefüggésbe hozható lenne, vagy ha a 
hatóság a mérlegelési jogkörének alkotmányos kereteit nem lépi át. (Esetenként nem könnyű annak 
elhatárolása, hogy mikor nem hozható a panaszos sérelme alkotmányos joggal összefüggésbe és 
mikor nem sértették meg alkotmányos jogait. Ez utóbbi esetben a panaszügy nem elutasítással 
fejeződik be, hanem az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vagy általános helyettese vizsgálati 
jelentésben állapítja meg az alkotmányos visszásság hiányát.) 
Az Obtv. 17. (2) bekezdése lehetőséget ad az országgyűlési biztosnak arra, hogy - bár eljárásának 
valamennyi korábban vázolt feltétele adott - a panaszt ne vizsgálja ki teljes alapossággal, hanem azt - 
a visszásság csekély jelentőségére hivatkozással - elutasítsa. Ezzel a felhatalmazással az 
országgyűlési biztosok ritkán éltek, hiszen az bánthatja a panaszos érzékenységét: az a tapasztalat, 
hogy mindenki számára a saját sérelme a legnagyobb.  2000-ben 4, 2001-ben 5 esetben utasította el 
az országgyűlési biztos a panaszt azért, mert annak súlyát csekélynek értékelte. Ezen a címen csak 
akkor utasítjuk el a panaszt, ha az eljárás alkotmányossági szempontból kifogásolható volt ugyan, de 
nem okozott súlyos méltánytalanságot és az érdemi döntés sem idézett elő alkotmányos 
visszásságot. 
 
2.5. A panasz elutasításának formája 
 
A már többször hivatkozott 2.2. sz. táblázat mutatja,  hogy 2001-ben a  panaszok csaknem 85 %-át 
elutasítottuk a korábban részletezett okokból. A 2/1. számú táblázatból kiolvasható, hogy a 6517 
esetben milyen formában került sor az elutasításra. Az elutasítás az esetek nagy részében, 93,2 %- 
ában levél formájában történt, amelyben megindokoltuk, hogy az ügyben az országgyűlési biztos vagy 
általános helyettese miért nem járhatott el. A válaszban rendkívül nagy figyelmet szentelünk a 
tájékoztatásnak: a panaszost tájékoztatjuk a jogairól, esetleg kötelezettségeiről, ezek 
érvényesítésének lehetőségeiről. A tájékoztatás csak abban az esetben marad el, ha a beadványt 
változatlan tartalommal már többször benyújtották vagy olyan szakmai (például orvosi vagy műszaki) 
kérdésekre vonatkozott, amelyek nem tartoztak az országgyűlési biztos kompetenciájába. 
Amennyiben a beadványból megállapítható, hogy az adott ügyben az ombudsmannak nincs eljárási 
jogosultsága, de más hatóságnak igen, a beadványt - a panaszos egyidejű értesítése mellett - áttettük 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. Erre 2001-ben 395 esetben (6,1 %) került sor. 
A szükséges tájékoztatást ezekben az ügyekben is megadtuk.  Mindössze 44 panaszt (0,7 %) - az 
előző évi hasonló módon történt elutasításoknak (119) majdnem csak egyharmadát -  utasítottunk el 
jelentéssel. Erre akkor került sor, amikor az elutasítási okra az érdemi vizsgálat során derült fény; 
ilyen ok volt, hogy időközben a panaszos bírósághoz fordult (esetleg éppen a hivatal gyors 
tájékoztatása alapján), a beszerzett dokumentumokból kiderült a panasz alaptalansága vagy az, hogy 
a sérelem nem hatósági vagy közszolgáltató eljárása során keletkezett, illetve a sérelem nem volt 
összefüggésbe hozható alkotmányos joggal. Ez utóbbitól megkülönböztetendő, ha a vizsgálat azt 
állapítja meg, hogy nem történt alkotmányos visszásság. 225 panasz zárult ennek megállapításával, 
de erről a későbbi fejezetekben beszélünk, mint ahogy a további 506 panaszról is, amelyekben 
szintén vizsgálati jelentés készült. A fennmaradó 485 panasz ügyében (az összes 2001-ben 
befejezett panasz 5,9 %) az eljárást különböző egyéb okokból szüntettük meg. Erre az eljárás 
bármilyen stádiumában sor kerülhet. 
 
Ide a 2.2. számú táblázat  kerül - lásd 2_2.xls, 2.2. számú táblázat 
 
Ide a 2.2/a. sz. ábra kerül - lásd 2_2_a.xls, 2.2/a. számú ábra 
 



III. A panaszok vizsgálatának ügytípusok szerinti jellemzői 
 
3.1. Adó, vám, illeték és pénzintézeti ügyek 
Az országgyűlési biztos 2001-ben egy alkalommal, az OBH 1022/2000. ügyben vizsgálta az Állami 
Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet. (2001. április 1-je óta Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
eljárását. Az e témakörben indult vizsgálatok leggyakrabban a jogbiztonság sérelmének gyanúja miatt 
indultak. Az ÁPTF tevékenységére vonatkozó vizsgálatokban általában két fő szempont érvényesült. 
A vizsgálat egyrészt arra irányult, hogy mennyire volt nyilvánvaló az ÁPTF számára a jogsértés ténye, 
majd azt tárta fel, hogy az ÁPTF-nek voltak-e eszközei a jogsértés orvoslására. 
Az országgyűlési biztosok kialakult gyakorlata értelmében a pénzintézetek és pénzügyi vállalkozások 
nem tartoznak sem a hatóságok, sem a közszolgáltató szervezetek közé, ezért a konkrét ügyekben 
csak arra terjedt ki a vizsgálat, hogy a pénzintézeti tevékenységet felügyelő hatóság, az ÁPTF 
intézkedései vagy esetleges mulasztásai - a panaszokban jelzett kifogások alapján - sértették-e a 
pénzintézet ügyfeleinek alkotmányos jogokkal összefüggő érdekeit. Önmagában annak ténye, hogy a 
panaszolt szerv nem tartozik a hatóságok vagy közszolgáltatók fogalomkörébe, tehát nem jelenti 
egyben azt is, hogy az országgyűlési biztos a panasz alapján, hatáskörének hiányában nem rendelhet 
el vizsgálatot. 
Az adózással összefüggő ügyek témakörében kell megemlíteni az országgyűlési biztos által hivatalból 
indított OBH 5432/2001. számú vizsgálatot. 2001. május végén a Legfelsőbb Bíróság jogerős 
ítéletével zárult le az a több évig húzódó jogvita, ami a Gyermekrák Alapítvány és az APEH között 
zajlott a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása körül. A jelentés elvi éllel állapította meg, hogy a 
közkiadások finanszírozásához szükséges pénzalap előteremtése (ennek keretében az adók 
meghatározása), miként annak elosztása is az Alkotmányból és más jogszabályokból fakadó 
közhatalmi jogosultság. A személyi jövedelemadó meghatározott részének a törvényben megjelölt 
kedvezményezettekhez juttatása révén a magánszemély adózó maga dönt adórészének közhasznú 
felhasználásáról. Ezt a jogosultságot az adóztatás közhatalmi jogát és az állami költségvetés 
megállapításának hatáskörét gyakorló Országgyűlés törvényben ruházta át a magánszemély adózóra. 
Ezért, ha a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó törvényi felhatalmazás alapján 
gyakorolt rendelkezési joga azáltal nem érvényesülhet, mert a jogszabály hiányos, illetve 
félreértelmezhető, ez magában hordozza a rendelkező nyilatkozat megtételére jogosult adózó 
személyeknek az Alkotmányban biztosított tulajdonjogból fakadó rendelkezési jogának sérelmét, 
illetőleg a sérelem közvetlen veszélyét. Ennek következménye pedig az, hogy az elérni kívánt cél 
meghiúsulhat, az adózó állampolgárok akarata szerint a közfeladatot ellátó szervezeteken keresztül 
ténylegesen támogatni kívánt személyeknek pedig több alkotmányos joga is sérülhet. Veszélyeztetett 
alapjogok különösen a szociális biztonsághoz való jog, az élethez és az emberi méltósághoz való jog, 
a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog. 
A felajánlásokból nyújtott támogatás már azzal is hozzájárul a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog megóvásához, hogy csökkenti a rákbeteg gyermekes családok megélhetési 
gondjait. A súlyos betegséggel szükségszerűen együttjáró többletkiadások és ugyanakkor a gondozó 
családtagok keresetkiesése együttesen gyakran okozza az ilyen családok helyzetének szociális 
elnehezülését, olykor ellehetetlenülését. 
A biztos megállapította, hogy az adójuk 1 %-áról rendelkező állampolgárok akarata ellenére a 
címzettekhez el nem juttatott pénzek hiánya súlyos sérelmet okozhat, illetőleg veszélyeztetheti a 
ténylegesen támogatni kívánt személyeknek az Alkotmányban biztosított élethez és emberi 
méltósághoz, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, valamint a szociális 
biztonsághoz való jogát. Az országgyűlési biztos a vizsgálat eredményét összegezve megállapította, 
bár az állam lehetővé teszi, hogy a magánszemély saját döntése alapján támogathasson befizetett 
adójából közhasznú feladatokat is ellátó szervezeteket, a rendelkező állampolgárok valóságos 
akarata, a jogi szabályozás hiányosságai miatt nem minden esetben érvényesülhet. Ennek 
következtében fennáll a jelentésben kifejtett alkotmányos jogokkal összefüggésben a sérelem 
közvetlen veszélye, mind az adójuk 1 %-áról rendelkező állampolgárok, mind a kedvezményezett 
"kiemelten közhasznú" szervezetek, mind a ténylegesen támogatni kívánt állampolgárok tekintetében. 
Jogunkból ugyanis hiányzik az adójuk 1 %-áról rendelkező állampolgárok és az általuk támogatni 
kívánt személyek egyes alkotmányos jogait védő garanciális szabályozás arra az esetre, ha a 
közöttük közvetítő szervezetek érdekkörében merül fel jogi hiba. Mivel az érintett alkotmányos 
jogokkal kapcsolatos visszásság az adott kérdés jogi szabályozásának hiányosságára vezethető 
vissza, az országgyűlési biztos az alkotmányos jogokkal összefüggésben a jelentésben feltárt 
visszásság jövőbeni elkerülése érdekében indítványozta az Országgyűlésnek az 1996. évi CXXVI. 
törvény megfelelő kiegészítését. Az Országgyűlés a törvényt módosította. 
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Az országgyűlési biztos az OBH 6389/2001. ügyben egy diákhitel igényléssel kapcsolatos panaszt 
vizsgált. A Diákhitel Központ az általános szerződési feltételekben a Postabankot jelölte meg 
folyósítási intézetnek, és nem tette lehetővé a diákok számára a számlakezelő bank szabad 
megválasztását. A vizsgálat arra keresett választ, hogy éri-e alkotmányos jogaival összefüggő 
sérelem a diákhitelre alanyi jogot szerzett hallgatót azért, mert az általános szerződési feltételek 
szerint a Postabankot kell elfogadnia számlavezetőnek. A biztos leszögezte, hogy a pénzforgalomról 
és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik 
a jogi személyek és a magánszemélyek szabadon választhatják meg, melyik erre felhatalmazott 
hitelintézettel kötnek bankszámla szerződést. Mivel a diákhitelről szóló jogszabály erről nem 
rendelkezik, a diáknak joga van megválasztani mely hitelintézettel köt bankszámla szerződést. 
Ha a Diákhitel Központ Rt. a hitelre egyébként alanyi jogot szerzett diák kérelmét az eltérő 
nyilatkozata miatt elutasítja, úgy azzal sérti a jogbiztonsághoz való jogot. Azzal pedig, hogy a 
pénzforgalomról szóló jogszabályi rendelkezés ellenére a Diákhitel Központ meg sem kísérli az 
egyeztetést, a diák oktatáshoz való alkotmányos alapjogát veszélyezteti, ha az adott félévi képzésben 
a feltételek hiánya miatt nem tud részt venni. Az országgyűlési biztos szerint a visszásság orvoslását 
jelentené, ha az álláspontok egyeztetéseképpen létrejönne a szerződés a diák eltérő nyilatkozatával 
is. Ennek elősegítése érdekében az országgyűlési biztos felkérte a Diákhitel Központ Rt. 
vezérigazgatóját, hogy vegye fontolóra a hallgatói hitel általános szerződési feltételeinek olyan 
módosítását, mely a hallgató számára akkor is lehetővé teszi a hitel folyósítását, ha számlavezető 
bankként a szerződésben más bankot jelöl meg. A Beszámoló készítésekor a válaszadásra nyitvaálló 
határidő még nem telt el. 
Az APEH intézkedéseivel, határozataival vagy azok elmulasztásával összefüggésben az előző 
évekhez képest kevesebb vizsgálható panasz érkezett. Ezt valószínűleg az okozta, hogy az 
országgyűlési biztos évek óta következetes abban, hogy konkrét adóvitában nem foglal állást, mert az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint abban a döntés joga az adóhatóságot, a döntés 
felülvizsgálatának joga pedig a bíróságot illeti meg. Vizsgálat azon panaszok ügyében indult, 
amelyben a panaszosok az adóhatóság eljárásának, a végrehajtási eljárásnak vagy a méltányossági 
eljárásnak a jogszerűségét kérdőjelezték meg, de a vizsgált esetek mindegyike, mint az OBH 
3768/2000. 2549/2000. 1742/2000. ügyek annak megállapításával zárult, hogy az APEH eljárása az 
irányadó jogszabályoknak megfelelt. 
Az önkormányzati adóhatóság eljárásával összefüggésben két panaszt nyújtottak be. Az OBH 
2204/1999. ügyben a vizsgálat az eljárási határidő túllépését állapította meg. Ezekben az ügyekben 
az országgyűlési biztos fellépése az Alkotmánybíróság 72/1995. (XII. 15.) AB határozatán alapul, 
amely szerint: "... az államigazgatási eljárást szabályozó törvények nem biztosítanak sem jogorvoslati 
lehetőséget, sem más hatékony jogi eszközt - még a kérelemre indult eljárásokban sem - az 
ügyfélnek arra, hogy a közigazgatási határozat meghozatalát - a jogszabályokban előírt elintézési 
határidő huzamos idejű elmulasztása okán - kikényszeríthesse. Nincs alanyi joga a kérelmezőnek 
arra, hogy a közigazgatás hallgatása esetén ügyének eldöntése érdekében valamilyen jogorvoslattal 
élhessen. A döntés hiánya miatt nem nyújthat be fellebbezést, s nem kérhet bírósági felülvizsgálatot 
sem. Ezen jogorvoslati eszközök igénybevételét ugyanis a törvények csak a már meghozott határozat 
megtámadása céljából teszik lehetővé. (...) A közigazgatási eljárásban az ügyintézési határidő 
betartásának garanciális jelentősége van. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogállam fogalmának egyik feltétlen ismérve a jogbiztonság. A jogbiztonságnak viszont 
elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói magatartás - adott esetben: az államigazgatás 
és az önkormányzat döntési feladat- és hatáskörébe tartozó ügy törvényi szabályozás szerinti 
elintézésének időtartama - előre kiszámítható legyen. Az ügyfél közigazgatási határozathozatalra 
vonatkozó joga nem tehető függővé attól, hogy a közigazgatási szerv milyen időpontban hajlandó 
dönteni a hatáskörébe utalt ügyben. A közigazgatásnak ugyanis alkotmányos kötelessége, hogy 
hatáskörét gyakorolja, azaz illetékességi területén a hatáskörébe utalt ügyben az erre megszabott idő 
alatt érdemi döntést hozzon. (...) Akár kérelemre, akár hivatalból indul tehát az eljárás, a 
közigazgatási határozat előírt időben történő kiadása jogos magán- és - közvetlenül vagy közvetve - 
közérdeket szolgál." 
Az OBH 5987/2000. számú ügyben az országgyűlési biztos kifejtette, hogy a helyi közszolgáltatások 
biztosítása érdekében elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a helyi közösségek 
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása, az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek 
megteremtése. Elismerte, hogy a jogszabályok a települési önkormányzat számára lehetőséget 
teremtenek az önálló helyi adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. 
De ez nem jelent korlátlanságot. A konkrét ügyben a panaszos méltányossági kérelmének az 
elutasítását sérelmezte. A jegyző tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy a panaszos nem 
terjesztett elő méltányossági kérelmet, de ha olyat elő is terjesztett is volna, úgy azt érdemi vizsgálat 
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nélkül el kellett volna utasítania, mert a képviselőtestület az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség 
esetén kizárta a méltányosság lehetőségét. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 
jogbiztonság alkotmányos követelményével, valamint a jogorvoslathoz való alkotmányos joggal 
összefüggő visszásságot okozott az önkormányzat képviselőtestülete azzal, hogy a méltányosság 
gyakorlásának elvi lehetőségét is kizárta, mert az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 
alapelvei sorában rögzíti, hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényekben, 
illetve e törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési 
könnyítést engedélyez.  
A vám- és pénzügyőrség eljárásai a nemzetközi személy- és áruforgalom növekedésére tekintettel 
nagyon sok állampolgárt érintenek. A vámeljárások, a nyomozó hatósági jogkörben tett intézkedések 
természetesen különböző hátrányt, vagy sérelmet is okozhatnak ügyfeleiknek. Mindezek ellenére 
ilyen ügyekben kevés panasz érkezett az országgyűlési biztosokhoz, így az elmúlt év során 
mindössze három - vámhatóságot érintő - vizsgálatot folytattunk, és csak ezek egyikében állapítottunk 
meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot.  
Ebben az ügyben a panaszos a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnokságának eljárását 
sérelmezte. A panaszos örökölt egy 1981-ben gyártott gépkocsit, amelynek hagyaték jogcímén 
történő vámmentes vámkezelését kérte. A vámhivatal a vámárunyilatkozatot behozatali 
korlátozásokra hivatkozva visszautasította, a gépkocsit közvetlen vámfelügyelet alá vette és 
vámraktárban helyezte el. Az évekig tartó raktározás költségeit a panaszos nem tudta kifizetni, a 
raktári díj a gépkocsi értékét is felemésztette. 
A vámkezelés jogszerű visszautasítása mellett jogszabályt sértett a vámhatóság, amikor a törvényes 
zálogjog biztosítása érdekében elrendelte a gépkocsi közvetlen vámfelügyeletét és vámraktárban 
történő elhelyezését. A gépkocsit az örökösök jóhiszeműen szerezték meg, ezért velük szemben a 
közvetlen vámfelügyelet jogsértő volt csakúgy mint az, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi 
Parancsnoksága késedelmesen hozott másodfokú határozatot. Az országgyűlési biztos felkérte a 
Vám-és Pénzügyőrség országos parancsnokát, hogy tegye meg a hatáskörébe tartozó, szükséges 
intézkedéseket, különösen az ügyfelek tájékoztatásának, jogi útbaigazításának javítása és az eljárási 
szabályok betartása tekintetében. Az érintett az ajánlásnak megfelelően utasította a vámszerveket a 
jogszabályok betartására és intézkedett az ügyfelek tájékoztatásának javítására.  
 
3.2. Állampolgársági, konzuli, idegenrendészeti és menekültügyek 
Az országgyűlési biztos 1997-ben átfogó vizsgálat keretében tekintette át az állampolgárság 
megszerzése iránti kérelmek köztársasági elnöki döntésre történő előkészítésének gyakorlatát (OBH 
1936/1997.). A vizsgálat során 150 állampolgársági kérelem ügyiratai, a vonatkozó jogszabályok, 
illetve szabályzatok áttekintése alapján szerzett tapasztalataink szerint a magyar állampolgárság iránti 
kérelmet benyújtó külföldi állampolgárok alkotmányos jogainak érvényesülése több szempontból sem 
felelt meg a jogállamiság követelményeinek. A feltárt alkotmányos visszásságok megszüntetésére az 
országgyűlési biztos ajánlásokat tett, amelyekben kezdeményezte, hogy a jogalkotó az alkotmányos 
alapismeretek vizsga letételére kötelezett személyek körét, illetve a állampolgárság iránti kérelmek 
intézésében közreműködő szervek eljárását - különös figyelemmel az egyes szervek számára 
rendelkezésre álló eljárási határidőkre – részletesebben szabályozza. Az eljárási határidők 
szabályozása kapcsán kértük, jogszabály rögzítse, hogy a Belügyminisztériumhoz beérkezett 
kérelmet mennyi időn belül kell döntésre a köztársasági elnökhöz felterjeszteni.  
A Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztálya az országgyűlési biztosnak a kérelmezők részletes 
tájékoztatására vonatkozó kezdeményezéseit végrehajtotta, és azokat az időközi átszervezés 
eredményeként létrejött és 2000. január 1-jétől illetékes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal is 
alkalmazza. A kérelmezők megfelelő tájékoztatásának eredményeként az elmúlt két évben egyetlen 
olyan beadványt sem kaptunk, illetve vizsgáltunk, amelyben a panaszosok a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnak a honosítási, visszahonosítási kérelmek köztársasági elnöki döntésre 
történő előkészítését sérelmezték volna. 
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXXII. törvény 
túlnyomórészt eleget tett azoknak a módosítási javaslatoknak, amelyeket, az országgyűlési biztos 
kezdeményezett. Az ajánlással összhangban a 2001. évi XXXII. törvény alapján nem köteles vizsgát 
tenni a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy; aki magyarországi felsőoktatási 
intézményben magyar nyelvű oktatásban diplomát szerzett; aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét 
betöltötte és az, aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt 
képtelen a vizsga letételére.  
Teljesült az országgyűlési biztos azon ajánlása is, hogy az állampolgársági törvény szabályozza, hogy 
a belügyminiszter a honosítási, visszahonosítási kérelmeket mennyi időn belül köteles döntés céljából 
a köztársasági elnökhöz előterjeszteni. A 2001. évi XXXII. tv. 9. §-a értelmében a belügyminiszter a 
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magyar állampolgárság honosítással, vagy visszahonosítással történő megszerzése iránti kérelemről 
szóló előterjesztést huszonegy hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. Az említett határidő 
a kérelemnek a belügyminiszterhez érkezése napján kezdődik, amely indokolt esetben, egy ízben 
három hónappal meghosszabbítható. 
Az országgyűlési biztos először az 1998. évi tevékenységéről szóló beszámolójában foglalkozott a 
Külügyminisztérium konzuli szolgálatának működését érintő vizsgálati tapasztalataival, és már ekkor 
kezdeményezte a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok védelméről szóló – más szóval konzuli 
– törvény megalkotását. Az ajánlást a külügyminiszter elfogadta és a törvény tervezetét is megküldte, 
továbbá az országgyűlési biztos 1999. évi tevékenységéről szóló parlamenti beszámolóra a Kormány 
nevében válaszoló igazságügy- miniszter is ígéretet tett a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok 
védelmének törvényi szabályozására. Az Országgyűlés megalkotta és 2001. november 1-jén hatályba 
lépett a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, amit a konzuli szolgálat a konzuli védelem 
részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelettel együtt alkalmaz.    
2001-ben konzuli panaszt nem vizsgáltunk, ami feltehetően a hiányzó jogszabályok megalkotásával is 
magyarázható. 
Az országgyűlési biztosok 1996-óta folyamatosan fokozott figyelmet fordítanak a személyes 
szabadság korlátozása alatt élő külföldiek alkotmányos jogainak érvényesülésére. Vizsgálataik főként 
az idegenrendészeti szabadságkorlátozás garanciarendszerének és a végrehajtás módjának 
alkotmányosságát érintették (OBH 6212/1998.).  
Az országgyűlési biztos általános helyettese a beszámolási időszakban az idegenrendészeti és a 
menedékjogi szabályok együttes alkalmazásának alkotmányosságát vizsgálta. Az Orosházi Határőr 
Igazgatóság közösségi szállásán tartózkodó, kollektíven az étkezést megtagadó személyek azt 
sérelmezték, hogy bár menedékkérőként érkeztek Magyarországra, kérelmük elbírálásáig teljes 
szabadságkorlátozás alatt kell élniük. A vizsgálat megállapította, hogy az étkezés megtagadásban 
résztvevő menedékkérők tartózkodási helyének engedélyezésekor az eljáró hatóságok a külföldiek 
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Itv. ) 43. §-át, vagyis a kijelölt helyen való tartózkodás elrendelésének feltételeire 
vonatkozó szabályokat alkalmazták. Ennek az volt az oka, hogy a külföldiek ellen még a menedékjogi 
kérelem előterjesztését megelőzően idegenrendészeti eljárás indult, hiszen sem a beutazás, sem a 
jogszerű magyarországi tartózkodás feltételeinek nem tettek eleget. Az általános helyettes felhívta a 
figyelmet arra, hogy a menekültkénti elismerést kérő külföldi gyakran jogellenesen lép az ország 
területére, személyazonosításra alkalmas okiratok, illetve egyéb jogszabályi feltételek hiányában 
jogtalanul tartózkodik az országban. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. tv. 15. § a) pontja 
alapján azonban minden menekültkénti elismerését kérő személy jogosult személyazonosításra 
alkalmas, magyarországi tartózkodása jogszerűségét igazoló okmányra, vagyis az említett okmány 
birtokosa törvényesen tartózkodik az országban.  
A menedékjogi eljárás megindulását követően a Menekültügyi és Migrációs Hivatal a 24/1998. (II.18.) 
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a menedékkérők szálláshelyéül az 
idegenrendészeti hatóság által elrendelt kötelező tartózkodási helyet, vagyis az Orosházi Határőr 
Igazgatóság közösségi szállását jelölte ki. A közösségi szállás tartózkodási helyként történő 
kijelölésével a Menekültügyi és Migrációs Hivatal egyúttal a menedékkérőkre irányadó személyes 
szabadság korlátozásáról is döntött, hiszen a közösségi szállás lakóira vonatkozó magatartási 
szabályok az ott élő menedékkérőkre is érvényesek. Az illegálisan itt tartózkodó külföldiekre irányadó, 
kiváltképp a mozgásszabadság korlátozására vonatkozó szabályoknak a közösségi szálláson élő 
azon menedékkérőkre történő alkalmazása, akik az okmány átvételét követően már törvényesen 
élnek az országban, a szabad mozgáshoz, illetve a jogállamisághoz való alkotmányos joggal 
összefüggésben eredményezett visszásságot. 
Az országgyűlési biztos általános helyettesének álláspontja szerint azon menedékkérők esetében, 
akik a menekültkénti elismerés iránti eljárás megindulását igazoló okmányt nem vették át, szintén nem 
az Itv. 43. §-át kellett volna automatikusan alkalmazni, hanem előbb az 1989. évi 15. tvr-rel kihirdetett 
Genfi Egyezmény 31. Cikkében foglalt körülményeket kellett volna vizsgálni, ennek elmulasztása a 
jogbiztonsághoz, a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjához való joggal 
összefüggésben eredményezett visszásságot, és ezzel veszélyeztette az érintettek menedékhez való 
jogának érvényesülését.    
Az általános helyettes elvi éllel mutatott rá, hogy az idegenrendészeti, illetve a menekültügyi 
jogszabályok, mint a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-án elfogadott egyezmény és a 
menekültek helyzetére vonatkozóan 1967. január 31-én létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
1989. évi 15. tvr. a generális és a speciális viszonyában vannak egymással. Az említett kapcsolatból 
következik, hogy az országban illegálisan tartózkodó külföldiekre vonatkozó idegenrendészeti 
jogszabályoknak a menedékkérőkre való alkalmazását megelőzően azt is vizsgálni kell, hogy van-e 
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hatályban az utóbbiakra vonatkozóan speciális jogszabályi rendelkezés. Az egyezmény szerint, az 
illegálisan az országban tartózkodó menedékkérők esetében a menekültügyi hatóságnak először azt 
kell vizsgálnia, hogy a külföldi közvetlenül olyan területről érkezett-e, ahol élete vagy szabadsága 
veszélyeztetve volt, és ha engedély nélkül lépett, illetőleg tartózkodik az ország területén, akkor 
haladéktalanul jelentkezett-e a hatóságoknál és kellőképpen megindokolta-e jogellenes belépését, 
illetőleg tartózkodását.  
A menedékkérő szálláshelyének engedélyezéséről, illetve az ezzel összefüggő 
szabadságkorlátozásáról csak a felsorolt körülmények vizsgálatát követően, az említett eljárásra 
vonatkozó részletes szabályok betartásával lehet dönteni. Ennek hiánya a jogbiztonsághoz, továbbá a 
nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjához való joggal összefüggésben 
eredményezett visszásságot.    
Az országban törvényesen tartózkodó menekültkénti elismerését kérő személyre az idegenrendészeti 
szabályokat mindaddig nem lehet alkalmazni, amíg a külföldi itt tartózkodása jogszerű. Amennyiben a 
jogalkotó az országban jogszerűen tartózkodó menedékkérők mozgási szabadságát korlátozni 
kívánja, azt nem a külföldiekre általában irányadó törvényben vagy végrehajtási rendeleteiben, hanem 
a menedékjogról szóló törvényben kell szabályozni. (OBH 6809/1998.) 
 
3.3. Általános közigazgatási ügyek 
Az 1990-es években, a polgármesteri hivatalok felállítását követően a közigazgatási szervek 
szervezetrendszere átalakult, az igazgatási osztályok ügykörök szerint szerveződtek, kisebb 
osztályokká alakultak át, így a jogalkalmazás számára az ún. általános igazgatás, mint feladatkör 
megszűnt. A kialakult gyakorlat szerint az országgyűlési biztos az általános igazgatás megjelölést 
azokra az igazgatási feladatokra, illetve eljárásokra használja, amelyekre speciális jogszabály nem, 
csak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) generális 
szabályai vonatkoztak. Az így meghatározott általános igazgatás körében lefolytatott biztosi 
vizsgálatok és a megállapított alkotmányos joggal összefüggő visszásságok száma az elmúlt évek 
100-150-et elérő adatához képest 2001-ben tízre csökkent. A közigazgatási szervek gyakorlatában 
visszásság megállapítására vezető eljárási hibák főként a garanciális szabályok megsértéséből 
állnak, összetételük arányaiban nem változott. A legtöbb vizsgálat a panaszhoz való joggal, valamint a 
jogbiztonság elvével összefüggő visszásság gyanúja, különösen az ügyintézési határidők be nem 
tartása, vagy az eljárás indokolatlan elhúzódása miatt indult. (OBH 3992/1999. 5570/2000. 
2121/2001.) 
A megállapított visszásságok számát illetően második helyen áll a hatóságok azon mulasztása, 
amikor az országgyűlési biztos megkeresésére fél év multán sem válaszoltak. Továbbá az is 
előfordult, hogy a hatóság huzamos késedelemmel adott válasza megkerülte az országgyűlési biztos 
által feltett kérdéseket. Az országgyűlési biztos a válaszadás elmulasztása esetén mindig a 
jogbiztonság elvével összefüggő visszásságot állapította meg. (OBH 4195/2000.) 
Tipikus hiba az ügyfelek törvényben előírt értesítésének és a határozathozatalnak az elmulasztása. E 
két eljárási hiba rendszerint együtt fordul elő, mert amikor az ügyfelet nem értesítik, akkor többnyire a 
határozathozatal is elmarad. Az országgyűlési biztos ezeket az eljárási hibákat a jogbiztonság elvével 
és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságoknak minősítette. (OBH 5036/2000. 
4195/2000.) 
Előfordult, hogy a hatóság a tájékoztatási kötelezettségét nem teljesítette, így a jogbiztonság elvével 
és az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Az országgyűlési biztos 
megállapításait és ajánlásait az érintett szervek minden esetben elfogadták. (OBH 5350/2000. 
4327/2000.) 
Az önkormányzati okmányirodák működésének kezdeti nehézségei miatt több panasz érkezett a 
késedelmes ügyintézést kifogásolva. Az önkormányzatok 2000. január elsejétől több, korábban a 
rendőrség hatáskörébe tartozó tevékenységet vettek át. A személyazonosító- és lakcímkártya kiadása 
mellett egyre több igazolvány, és hatósági engedély ügyintézését látták el az okmányirodák. 
Tevékenységük 2001. január 1-jétől a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézéssel is bővült. Az 
önkormányzatok jelentős része saját forrásból, vagy azt is felhasználva hozott létre új irodákat az 
ügyfelek fogadására. A vizsgálatok megállapították, hogy az új típusú hatósági tevékenység 
beindításával együttjáró nehézségek ellenére az állampolgárok alkotmányos jogai általában nem 
szenvedtek sérelmet, de az új típusú jogalkalmazás kezdetén erre is volt példa. (OBH 1951/2000. 
3875/2000.)  
A lakcímváltozással kapcsolatosan is vetődtek fel problémákat, különösen amelyek az 
önkormányzatok ellátási kötelezettségét is érintették. A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint a polgár lakóhelyének, illetve tartózkodási 
helyének megváltozását három munkanapon belül kell bejelenteni, de ehhez szükséges a szállásadó 
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hozzájárulása is. Gyakran okoz problémát az állampolgárok számára az, hogy amíg a lakóhelyét 
megváltoztató személyt a törvény kötelezi a bejelentkezésre, addig a szállásadót a hozzájárulásra 
semmi nem ösztönzi. Ehhez hasonlóak azok az esetek is, amikor a korábbi és az újabb lakóhely 
szerinti önkormányzat is az illetékességének hiányát állapítja meg valamely konkrét ügyben, mert a 
polgár a bejelentett címén már nem lakik, de a tényleges lakóhelyére nincs bejelentkezve. (OBH 
4330/2001)  
3.3.1. Az okmányirodák működésével kapcsolatos panaszok 
Az OBH 1951/2000. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az elveszett okmányainak 
pótlása csak több munkanapját igénybevevő ügyintézés, többszöri sorbaállás után sikerült. A vizsgálat 
során megállapítást nyert, hogy az önkormányzatok az okmányirodák működésének kezdeti zavarait 
orvosolták, a hatósági tevékenység színvonalát folyamatosan javították, ezért az országgyűlési biztos 
általános helyettese intézkedést nem tartott szükségesnek. 
Az OBH 1373/2001. számú ügyben egy sajtóban megjelent olvasói levél alapján hivatalból indult 
vizsgálat, mert az ügyfél kifogásolta, hogy az új rendszámtáblával kapcsolatos tennivalóit a három 
alkalommal történt megjelenésekor sem tudta befejezni. A vizsgálat igazolta, hogy az 
okmányirodában a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos tevékenység megkezdésekor valóban volt 
torlódás, de ez később már nem volt jellemző. 
Az OBH 2969/2000. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az új típusú személyazonosító- 
és lakcímkártya kiadásához nem kapott megfelelő tájékoztatást, és a lakcím-azonosító kártyáját nem 
kapta meg. A vizsgálati jelentés szerint az okmányirodák eljárása nem okozott visszásságot, és a 
posta sem sértett jogszabályt azzal, hogy a lakcím-azonosító kártyát két sikertelen kézbesítést 
követően nem kereste jelzéssel visszaküldte a feladónak. 
Az OBH 3875/2000. számú ügyben az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy 
a jegyző eljárása visszásságot okozott azzal, hogy az ügyfélnek az új típusú személyazonosító 
igazolvány kiadására vonatkozó kérelme ügyében nem hozott határozatot. 
 
3.3.2. Lakcímbejelentéssel kapcsolatos panasz 
Az OBH 4330/2001. ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy sem a korábbi, sem a jelenlegi 
lakóhelyük szerinti önkormányzattól nem kaptak gyermekvédelmi támogatást. Az országgyűlési biztos 
vizsgálata megállapította, hogy visszásságot okozott a jegyző, amikor az új lakcímre történő 
bejelentkezéshez nem fogadta el az ingatlan adásvételi szerződés földhivatalhoz érkeztetett 
példányát, hanem tulajdoni lapot kért, és éppen e bejelentkezés hiányára tekintettel tagadta meg a 
szociális ellátást a település lakójától.  
Az országgyűlési biztos 2000 szeptemberében az OBH 3719/2000. számú ügyben hívta fel a XV. 
kerületi önkormányzat polgármesterét, hogy vizsgálja felül az önkormányzati lakásba történő 
befogadás iránti kérelem elbírálásának jogbiztonságot sértő végrehajtását, és kezdeményezze a 
33/1999. (XI.24.) számú rendelet módosítását. A polgármester az ajánlást elfogadta, és 2001 
márciusában tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy az önkormányzat képviselőtestülete a 
rendeletet az ajánlásnak megfelelően 2000. december 20-án módosította, ezzel lehetővé tette, hogy a 
bérlő a gyermeke házastársát befogadhassa. 
 
3.3.3. Anyakönyvezéssel kapcsolatos panasz 
Az OBH 1751/1999. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az anyakönyvi hivatal az 
élettársának a tőle származó gyermekét az anya házasságának fennállására hivatkozva az anya 
férjének nevére anyakönyvezte, annak ellenére, hogy ő élettársként apasági elismerő nyilatkozatot 
tett. Az országgyűlési biztos vizsgálata megállapította, hogy az anyakönyvi hivatal törvényesen járt el, 
mert az apaság vélelmének megdöntésére csak bírósági eljárásban van lehetőség.  
 
3.4.  Belvíz, árvíz és csatornázási ügyek 
Az ebbe a heterogén ügycsoportba tartozó belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel, árvíz- és 
belvízkárokkal, csatornázással kapcsolatos ügyek a tulajdonhoz, az épített környezethez, a 
jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot érintik leggyakrabban.  
 
3.4.1. Belvíz- és csapadékvíz elvezetés 
Az országgyűlési biztos a belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel összefüggő, jelentős számú panaszra 
tekintettel OBH 2852/1999. számon átfogó vizsgálatot folytatott a témakörben. A vizsgálat 2000. 
december 12-én zárult, az abban foglalt megállapítások alapját az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
szakvizsgálata képezte.  
A jelentés a következőkben összegezhető. A települési belvíz-, csapadékvíz elvezetés feladatainak, 
hatósági jogkörének a jogi szabályozását alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló törvény, 
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valamint a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. Az önkormányzatok megalakulását követő 
évek 1995. évig kifejezetten csapadékszegény, aszályos évek voltak. Ebben az időszakban a 
települési önkormányzatok nem szembesültek a belterületi vízrendezés és vízkárelhárítás 
problémáival. A korábban az állam által ellátott, majd ezen időszakban az önkormányzatokhoz 
telepített vízgazdálkodási feladatokat az egyes települési önkormányzatok eltérően értékelték. Az 
önkormányzatok kisebb része példaértékűen fejlesztette és karbantartotta a vízelvezető rendszereket, 
azonban más településeken - és döntően ez volt a jellemző - elhanyagolták ezirányú feladataikat. 
Jelentős különbségek alakultak ki az önkormányzatok között, ezért a belterületi vízrendezési művek 
állapotára, a vízkár veszélyeztetettségre általános érvényű megállapítás ma nehezen adható, de 
inkább az a megállapítás helytálló, hogy a települési csapadékvíz elvezető létesítmények 
kiépítettsége nem megfelelő és a meglévők is elhanyagolt állapotban vannak. Az 1996-tól 
csapadékosra forduló időjárás felkészületlenül érte az önkormányzatok többségét, az elvezető 
rendszerek nem funkcionáltak, és a bekövetkezett károkért való esetleges felelősségüket is 
igyekeztek elkendőzni, illetve másra hárítani a települések. Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy 
a legutóbbi időszakban bekövetkezett vízkárok egy része a rendkívüli hidro-meteorológiai események 
miatt elkerülhetetlen volt. Az elvezető rendszereket a viszonylag ritka előfordulási valószínűségű 
csapadékterhelésre más, fejlettebb országokban sem szokták kiépíteni. Emiatt és a fentiekben 
említett karbantartási hiányok miatt következhettek be az évek óta jelentkező árvíz-károk. Az 
önkormányzatoknak nyújtott támogatás nem tartalmazza a vízfolyásokban, vizilétesítményekben 
keletkezett károk fedezetét. Az ismételten jelentkező vízkárok miatt az önkormányzatok is - igaz 
kényszerűségből - egyre inkább ráeszmélnek, hogy a jogszabályok által feladatkörükbe utalt vízkár-
elhárítási feladatokat más nem fogja elvégezni helyettük, és a legutóbbi időben már késlekedés nélkül 
kezdték mentesíteni a településeiket. Mindez azonban csak a szándékot és a tettrekészséget tükrözi 
részükről, hiszen sem alkalmas eszközökkel (beleértve az anyagi eszközöket is), sem megfelelő 
szakmai hozzáértéssel nem rendelkeznek. A problémák megoldását nagymértékben segíti azon 
szemlélet kialakulása, amely felismeri, hogy a vízkárelhárításban meghatározó jelentősége van a 
megelőzésnek, funkcióképes elvezető rendszer kialakításával, megőrzésével, a védekezési 
beavatkozások megtervezésével és szakmailag felkészült védekező szervezet létrehozásával, 
gyakorlatoztatásával. Ezen feltételek megteremtéséig az önkormányzatok a jövőben sem 
nélkülözhetik a kormányzati szervek, a vízügyi igazgatóságok és a katasztrófavédelmi szervek eddig 
is megszokott segítségét. 
Az önkormányzatok gondjait az is súlyosbította, hogy gyakran a korábbi beépítés és hasznosítás 
jellegét indokolatlanul megváltoztatva mély fekvésű, vízjárta területeket jelöltek ki építési telekként. Az 
építési fegyelem lazulása vagy az elmaradt hatósági intézkedések miatt több helyen 
visszafordíthatatlan, vagy a megelőzéshez képest aránytalanul nagy anyagi ráfordítással rendezhető 
műszaki problémák alakultak ki. A település műszaki jellegű ügyeiben - köztük a vízépítési ügyekben 
is - a jegyző gyakorolja a hatósági hatáskört, míg az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 
fogadja el. A hatósági feladatok és a költségvetési elképzelések pedig nem minden esetben vannak 
összhangban egymással.  
A hiányosságok megszüntetéséhez az állam és az önkormányzatok, illetve a képviselőtestület  és a 
jegyző összehangolt eljárására van szükség.  
Az országgyűlési biztos ezen ügyeknek csak egy részében járhat el. Ezért kezdeményezte, hogy a 
miniszterelnök vizsgáltassa meg a jelentésben összefoglalt helyzetet, és az alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságok orvoslására saját vizsgálata alapján intézkedjék. A Miniszterelnöki Hivatal 
közölte, hogy a feltárt visszásságok valós problémák és tekintettel arra, hogy azok több tárca 
felelősségi kompetenciájába tartoznak, a jelentést megküldték az illetékes tárcáknak a szükséges 
intézkedések megtétele érdekében.  
A feladatok koordinációjára a KöViM közigazgatási államtitkárát kértük fel. Az FVM ígéretet tett, hogy 
hathatós részt vállal az önkormányzatok felszíni vízrendezési feladatainak elvégzésében. 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, egyetértve a jelentésben foglaltakkal arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a különböző támogatási rendszereken belül kapjanak elsőbbséget a települési 
vízrendezési feladatok, és ehhez megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani, mert sok 
önkormányzat nem rendelkezik a támogatás elnyeréséhez szükséges önerővel sem. 
A belvíz, és csapadékvíz elvezetés tárgykörben a KöViM koordinációjával 2001. november 28-án az 
érintett tárcák, a KöViM, a BM, az IM, az FVM, a PM, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, és az OBH 
képviselői munkabizottsági ülést tartottak. A bizottság második ülését 2002. január 23-án tartotta, 
amelyen a KöViM jelezte, hogy a vízgazdálkodásról szóló törvény átfogó módosítását tervezik, és 
abban figyelembe veszik az országgyűlési biztos javaslatait. 
Az országgyűlési biztosok 2001-ben több vizsgálatot folytattak csapadék- és belvíz elvezetéssel 
kapcsolatos egyedi panaszok ügyében. A vizsgálattal érintett települések: Göd (OBH 282/2000.) 
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Berettyóújfalu (OBH 1634/2001.) Elek (OBH 381/2000.) Budakeszi (OBH 2789/2001.) Dunakeszi 
(OBH 2766/1999.)  
Az Egri Dobó István Vármúzeum várfaláról lefolyó csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos OBH 
2804/2000. számú panasz ügyében a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális 
Irodáját kértük fel a csapadékvíz elvezetés megoldására. A regionális iroda azonban a 
kezdeményezést nem fogadta el, ezért az országgyűlési biztos a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
elnökéhez fordult a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 
3.4.2. Árvíz- és belvízkárok 
Az elmaradt belvíz- és csapadékvíz elvezetési feladatok, valamint a szintén elmaradt szennyvíz-
elvezetés és csatornázás fokozta az esőzésekből és árvizekből eredő károkat. A fél országot sújtó 
katasztrófahelyzet jelentős egyedi panaszokat hozott felszínre. Ennek oka a panaszok elbírálási 
módjára is visszavezethető. 
2001. évet megelőzően a kárenyhítésekre kormányrendelet készült, melyből adódóan az 
önkormányzatok többféle megoldást alkalmaztak. Egyes önkormányzatok a kormányrendelet szerint 
jártak el, mások a kormányrendelet felhatalmazása alapján helyi rendeletet alkotottak. Néhány 
önkormányzat úgy döntött, hogy a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét kiegészíti a vis maior 
támogatásokkal. Végül volt olyan önkormányzat is, amelyik a lakáscélú támogatásokról szóló helyi 
rendelete alapján járt el. A négyféle megoldási módból következik, hogy az igények elbírálása nem 
volt egységes. 
A Kormány 2001-ben új megoldásként a kárenyhítés kérdését kormányhatározattal kívánta rendezni. 
A panaszok e szabályozás sajátosságából eredtek.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese az OBH 3857/2001. számú ügyben megállapította, hogy 
a hatóságok eljárása nincs összhangban a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről 
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. 
törvénnyel, illetve az elbírálás alapját képező kormányhatározatokkal. Megállapította, hogy az állami 
feladatvállalást szabályozó törvény mellett nincs olyan jogszabály, amely egyértelműen 
meghatározná, hogy milyen feltételekkel illeti meg az állampolgárokat a katasztrófasegély. Az 
általános helyettes felhívta a Kormány figyelmét, hogy amennyiben a vis maior károk helyreállítására 
vonatkozó eljárást nem az önkormányzatok útján kívánja megoldani, úgy az alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságok kiküszöbölése érdekében célszerű a megfelelő szintű jogszabály mielőbbi 
kiadása. 
A Miniszterelnöki Hivatal válaszában közölte, hogy az IM közigazgatási államtitkára jelezte,  hogy az 
igazságügy miniszter figyelemmel fogja kísérni a szabályozás előkészítését. Ezzel egybehangzóan 
nyilatkozott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is és közölte, hogy a készülő Nemzeti 
Katasztrófavédelem Stratégiája ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a bekövetkezett súlyos 
veszélyek, természeti csapások, katasztrófák következményeinek felszámolásához szükséges 
finanszírozási rendszerre. Elfogadása esetén egyszerűbb és egyértelműbb támogatási rendszer lesz 
kialakítható. 
A vizsgált panaszok a jogorvoslathoz, a tulajdonhoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot érintették. 
Tószeg és Zalkod községek önkormányzatai az ár- illetve belvízkárral kapcsolatos panaszok ügyében 
nem hoztak határozatot. (OBH 1069/2001. 2642/2000.) A kezdeményezést mindkét önkormányzat 
elfogadta, és a határozatokat meghozta. A csépai önkormányzatot érintő belvízkárral kapcsolatos 
OBH 2281/2000. panasz estén visszásságot csak azért kellett megállapítani, mert az önkormányzat 
az országgyűlési biztos megkeresésére elmulasztott válaszolni. 
Szerep községet érintően hivatalból indult az OBH 4281/2000. vizsgálat az ár- és belvíz okozta károk 
ügyében, mivel a község 134 károsultja nem kapott kárenyhítést. A település a vizsgálat lezárása előtt 
a kárenyhítést utólag megkapta, majd az  önkormányzat a  megfelelő döntéseket meghozta. 
Visszásság megállapítására nem került sor, de az országgyűlési biztos általános helyettese felhívta a 
polgármestert és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját a határidők betartására és 
annak megkövetelésére. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese egy országgyűlési képviselő beadványára indította az 
OBH 4779/2001. számú vizsgálatot a Nagyrév község lakóházaiban az árvízvédelemhez felvonuló 
munkagépek, szállító járművek által okozott rezgéskárok, mint másodlagos árvízkárokra vonatkozóan. 
Az általános helyettes a kérdés rendezésére kezdeményezéssel élt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, amely nem 
vezetett eredményre. A kezdeményezést ezért megismételte, és egyben kérte a közlekedési és 
vízügyi miniszter segítségét. A miniszter erre tekintettel utasította a vízügyi igazgatóságot a 
kárfelmérések megkezdésére, de jelezte, hogy a közel 300 házat érintő kárenyhítési összeget illetően 
közbeszerzési eljárás is szükséges.  
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Jándról érkezett az OBH 3857/2001. számú árvízkárral kapcsolatos panasz, amelyben az 
országgyűlési biztos helyettese a szabályozást érintő kezdeményezéssel élt a Kormánynál. Ezen kívül 
felkérte a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi 
Bizottságot, hogy a panaszosnak az épület bontására és újjáépítésére vonatkozó kérelmét 
haladéktalanul bírálják el. Felkérte a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és a 
közigazgatási hivatal vezetőjét is, hogy soron kívül intézkedjenek az eljárás lefolytatásáról, abban az 
épületkár megtérítéséről vagy az épület bontásáról és újjáépítéséről esetleg az épület építési 
szolgáltatással történő felújításáról. A kezdeményezések a vizsgált ügyben nem vezettek eredményre, 
a hatóságok ennek okát a panaszos együttműködésének hiányában látták. 
 
3.4.3. Csatornázás 
Az országgyűlési biztosok közmű-beruházásokkal kapcsolatos panaszokat is vizsgáltak. A helyi 
önkormányzatok címzett és céltámogatások rendszeréről szóló törvény már 1999-től első helyen 
szerepelteti a támogatások igénybevételét, ha az önkormányzat szennyvíz-elvezetéssel és tisztítással 
kapcsolatos feladatot old meg. A költségvetés az elkövetkezendő években az EU csatlakozással 
összefüggő feladatként 1000 milliárd forint támogatással segíti az önkormányzati beruházások 
megvalósítását. Több száz településen folyik egyidőben a csatornaépítés- és szennyvíztisztító 
beruházás. A minisztériumok és a területfejlesztési tanácsok szakmai felkészítéssel segítik az 
önkormányzatokat. Az egész országra kiterjedő beruházásokhoz és az előző évekhez viszonyítva 
kevesebb panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz.  
A  csatornázás tárgykörében kiemelkedő fontosságú volt a Bp. XVI. kerületi panasz, ahol ugyan a 
közvetlen környezet már csatornázott, de a távolabbi területről szállított szennyvizet a tartálykocsik itt 
eresztik be a közcsatornába. A vizsgálat már 2000-ben befejeződött, de az ígéret ellenére a 
lakóházak közelében lévő szennyvíz-leeresztőhelyet nem szüntették meg. Az általános helyettes az 
OBH 4722/2001. ügyben utóvizsgálatot rendelt el, melynek végén a korábbi kezdeményezést 
megismételte. A fővárosi önkormányzat újabb ígéretet tett a probléma rövid határidőn belüli 
megoldásra. 
Egy biatorbágyi panaszos kifogásolta, hogy az önkormányzat által építtetett szennyvízhálózat nem 
érintette az ingatlanát, bár a tervekben úgy szerepelt. A panaszos a hálózatra saját költségén 
rácsatlakozott, de az önkormányzat annak költségét nem térítette meg. Az OBH 4660/2000. számú 
kezdeményezésre az önkormányzat közölte, hogy megtéríti a 100 ezer forintot a panaszosnak. Az 
OBH 5625/1999. ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a viziközmű társulat annak ellenére 
kötelezte érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, hogy annak megalakításában nem is vett részt. Az 
országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy a vízgazdálkodásról szóló törvény szerint a 
viziközmű társulat tagjának az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant 
egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok minősülnek, így a panaszos is tagja a társulásnak és az érdekeltségi 
hozzájárulást meg kell fizetnie. Ugyanakkor felkérte a Kecskeméti Viziközmű Társulat elnökét, hogy a 
hasonló esetek elkerülése érdekében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kötelezettségéről 
küldött értesítésben jelölje meg a hozzájárulás összegének kiszámításához szükséges adatokat, és a 
vonatkozó jogszabályokat, tájékoztassa az érintetteket, hogy hol, és mikor kérhetnek további 
információt az esetlegesen felmerülő kérdésekre. A Viziközmű Társulat a kezdeményezést elfogadta, 
és a szükséges intézkedéseket megtette. 
Külföldi üdülőtulajdonost érintett a révfülöpi önkormányzat döntése, amivel a  szennyvízcsatorna-
hálózat építéséhez a hozzájárulást a helyi lakosok és a belföldi üdülőtulajdonosok esetében 100 ezer 
forintban, a külföldiek esetében pedig 260 ezer forintban állapította meg. Az ügyben az okozott 
bizonytalanságot, hogy míg az önkormányzat alaphatározata egységesen kezelte az 
ingatlantulajdonosoknak juttatott kedvezményt, azt a képviselőtestület három hónappal később 
jelentősen megváltoztatta, és a külföldi tulajdonosokat kizárta a támogatásból. Az OBH 792/2000. 
számú vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat határozata a jogbiztonsággal és tisztességes 
eljáráshoz fűződő joggal összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy egy beruházási programon 
belül az ingatlantulajdonosok egy csoportját érintő döntését indokolás nélkül megváltoztatta. Az 
országgyűlési biztosa felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy a képviselőtestület hatáskörébe 
tartozó döntések előkészítése során, különös tekintettel a támogatási formák módosítására, az 
érintettek jogbiztonsághoz és tisztességes eljáráshoz való jogát minden esetben érvényesítse.  
 
3.5. Bentlakásos intézményekkel kapcsolatos ügyek 
A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett vizsgálatok a tulajdonhoz, a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a szociális biztonsághoz, az emberi méltósághoz, a 
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szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához, valamint az egészséges 
környezethez fűződő alkotmányos jogok érvényesülését elemezte.  
Figyelemmel az átfogó vizsgálatok tapasztalataira és arra, hogy a közigazgatási hivatalok a 
személyes gondoskodást nyújtó ápoló-gondozó otthonok működési engedélyezése, valamint az előírt 
ellenőrzések során általában maradéktalanul megkövetelték a jogszabályi előírások betartását, 
továbbá arra, hogy az általunk folytatott átfogó vizsgálatok visszajelzései arról győztek meg 
bennünket, hogy jelentéseinket vizsgálataik során zsinórmértéknek tekintik, az egyedi panaszok 
gyors, hatékony és megnyugtató kivizsgálása érdekében a vizsgálatokra a területileg illetékes megyei 
közigazgatási hivatalok vezetőit kértük fel. 
 
3.5.1. Fogyatékos és pszichiátriai otthonok, habilitációs intézetek 
Az ezen otthonok körében folytatott vizsgálatainak során jellemzően az intézményi ellátás 
szakszerűségének hiányosságait, továbbá az intézmény fenntartó fenntartással összefüggő 
kötelezettségei teljesítését kértük számon. (OBH 4653/2000. 3805/2000. 4608/2000.  3531/2001. 
162/2000.). 
A korábbiakhoz hasonlóan 2001-ben is vizsgáltunk olyan beadványt, amely az intézeti áthelyezés 
jogszerűségét és célszerűségét kifogásolta. Az OBH 3531/2001. számú ügyben a panaszosok a 
Mozgássérültek Állami Intézete Hermina úti részlegének tervezett megszüntetését sérelmezték. Az 
országgyűlési biztos megállapította, hogy a Mozgássérültek Állami Intézete az épület jellegéből 
adódóan nem alkalmas szociális intézményi elhelyezésre, különösen nem mozgássérültek 
gondozására. Az intézet Hermina úti részlegének kiváltása évek óta szerepel a fenntartó Szociális és 
Családügyi Minisztérium terveiben, mert az épület felújítása, korszerűsítése indokolatlan 
többletkiadásokat eredményezne. Az országgyűlési biztos szerint - egyetértve a fenntartóval - a 
korszerű elhelyezési lehetőségek megvalósítása csak és kizárólag egy előzetesen kidolgozott 
szakmai program alapján valósulhat meg. A kapott tájékoztatás szerint az intézet és a fenntartó ezt 
együttműködve, közösen végezte. Ennek során egyenként tekintették át az ellátottak helyzetét, 
személyes igényeit, szükségleteit, közvetlenül megbeszélve az érintett személyekkel elképzeléseiket. 
A vizsgálat során, a rendelkezésére álló adatok alapján az országgyűlési biztos megállapította, hogy 
nem sérült sem jogállamiságból fakadó jogbiztonság alkotmányos elve, sem az otthon lakóinak a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos joga, továbbá a 
gondozottak szociális biztonsághoz fűződő alkotmányos joga sem szenvedett sérelmet. Az ügyben 
eljáró szervezetek részéről elmaradt vagy megalapozatlan intézkedést nem észlelt, ezért ajánlást nem 
tett. 
Az OBH 4608/2000. számú ügyben az Értelmileg Sérültek és Szüleik Intézeti Országos Szövetsége 
(ÉSSZIOSZ) fordult beadvánnyal az országgyűlési biztoshoz. Panaszukban a Csobánkai Kraxner 
Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon fenntartó váltása következtében kialakult helyzetet, a megfelelő 
szakmai vezetés és a szakmai garanciák hiányát kifogásolták. 
Vizsgálata során az országgyűlési biztos megállapította, hogy megfelel a valóságnak, hogy az 
intézetben csökkent szakdolgozói létszám, azonban az nem az elbocsátások okán következett be, 
hanem önkéntes döntések következtében, ugyanis nem mindenki vállalta a közalkalmazotti 
jogviszonyt felváltó alkalmazotti viszonyt. Az intézet magját alkotó mentálhigiénés csoport azonban 
együtt maradt. Az intézményben maradt dolgozók továbbra is ugyanolyan bérezési és munkaügyi 
feltételek mellett láthatják el feladataikat. A hiányzó létszám mielőbbi feltöltése érdekében az 
intézmény vezetése folyamatosan egyeztet a területileg illetékes munkaügyi központtal. A vizsgálat 
megállapította, hogy az intézményben valamennyi szakmai feltétel adott ahhoz, hogy az otthon 
színvonalas munkát végezzen. A szakmai vizsgálat azonban több hiányosságra is felhívta a figyelmet.  
Az OBH 3805/2000. számú ügy vizsgálata során derült ki, hogy még mindig tettenérhetők a 
minimálisan szükséges orvosi jelenlét hiánya és ezzel összefüggésben a gyógyító és rehabilitáló 
tevékenység fogyatékosságai. Névtelen beadvány hívta fel a figyelmet arra, hogy  a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékos Betegek Bárándi 
Otthona hosszúháti telephelyén a betegek gyógyszerellátása akadozik és nem biztosított a megfelelő 
szakorvosi felügyelet sem.  
A fenntartó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak - az országgyűlési biztos a közigazgatási 
hivatalhoz intézett megkeresését megelőzően - nem volt tudomása az intézetben kialakult helyzetről, 
mert az intézmény vezetője azt nem jelezte. A vizsgálat tapasztalatairól készült jelentést a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 210/2000. (XII.15.) MÖH számú határozatával fogadta el. 
A közgyűlés felhívta a vizsgálatban érintett intézmény igazgatóját arra, hogy gondoskodjon az 
érdekképviseleti szabályzat és a gondozási tervek elkészítéséről, az érték- és vagyonmegőrzési 
szabályzat, valamint a szakmai programok átdolgozásáról, illetve az ellátottak intézményi 
jogviszonyára vonatkozó személyes anyagok egységes kezeléséről. A Hajdú-Bihar Megyei 
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Önkormányzat közgyűlésének elnöke 2001. február 14-én kelt tájékoztatásában közölte, hogy az 
intézmény vezetője a határozatban foglalt kötelezettségeinek eleget tett. Tájékoztatást adott továbbá 
arról, hogy a fenntartó 22/2000. (II.18.) MÖH határozat alapján 2001-ben 70 millió forintot biztosít a 
bárándi Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona teljes rekonstrukciójára.  
 
3.5.2. Időseket ápoló-gondozó  otthonok 
Az időseket ápoló-gondozó otthonokban végzett egyedi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az 
elmúlt évekhez hasonlóan a legtöbb problémát változatlanul a megfelelő intézményi szakdolgozó 
létszám hiánya, a házirendek fogyatékosságai (OBH 5966/2001.), az elégtelen mentálhigiénés 
gondozás (OBH 2400/1999.), az ellátás szűkös tárgyi feltételei (OBH 4687/2000.), valamint az idős 
emberek ellátásával összefüggő egyéb hiányosságok jelentik.  
Az országgyűlési biztos az időseket ápoló-gondozó otthonokban élők helyzete témakörében indított 
első átfogó vizsgálatát OBH 2454/1998. számon 1998 novemberében fejezte be. A megállapítások 
rögzítésére 1999 júniusában a témakört érintő összefoglaló jelentésben került sor (OBH 7284/1999.). 
2001-ben sikerült elvégezni a két korábbi átfogó vizsgálat utóvizsgálatát (OBH 5966/2001). Az 
utóvizsgálatban azokat az intézményeket látogattuk meg, amelyek az előző két vizsgálat során a 
legtöbb okot szolgáltatták az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság megállapítására. Az 
utóvizsgálat magába foglalta a helyszíni bejárást, az intézményi ellátás tárgyi és személyi feltételeinek 
áttekintését, valamint az intézeti alapdokumentumok elemzését. A helyszíni vizsgálatok előzetes 
bejelentés nélkül történtek, egy napig tartottak és valamennyi helyszínen azonos - a korábbi 
jelentésekben tett megállapítások alapján kialakított - szempontrendszer alapján valósultak meg.  
Az intézmények és fenntartóik az országgyűlési biztos ajánlásainak túlnyomó többségét teljesítették, 
illetőleg jelentős erőfeszítéseket tettek az ajánlásokban foglalt javaslatok mielőbbi megvalósítása 
érdekében. A változatlanul fennálló vagy részben fennmaradt hiányosságok tekintetében a korábbi 
ajánlásokat megismételtük, vagy új ajánlásokat tettünk. Összességében elmondható, hogy az 
otthonok és az OBH között a kapcsolat szoros és konstruktív, amelynek eredményeként a 
gondozottak helyzetében folyamatos javulás remélhető. 
A vizsgálat több intézetben is megállapította: az otthon céljára szolgáló épületek a jogszabályi 
előírásoknak nem vagy nem teljes körűen felelnek meg, ami a gondozottaknak az egészséges 
környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, valamint a szociális biztonsághoz 
való alkotmányos jogaival kapcsolatban okoz visszásságot. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a 2001. 
január 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkező intézmények tekintetében felmentést ad 
bizonyos követelmények alól. Továbbra sem látszik azonban biztosítottnak, hogy az intézmények az 
ideiglenes működési engedélyek érvényességi ideje alatt - 2002. december 31-ig - a kötelező 
előírásoknak eleget tudnak tenni.  
Említést érdemel a bentlakásos intézményekkel összefüggésben a tényleges társadalmi ellenőrzés 
általánosságban tapasztalt hiánya. A jó szándékú segíteni akarás, ha az kontroll nélküli, akár 
feloldhatatlannak látszó személyes konfliktusba is merevedhet. Kiemelten fontos ezért, hogy ne csak 
az intézmények, hanem az intézményt fenntartók is szervezzék, illetve segítsék elő a valós társadalmi 
ellenőrzés lehetőségét, az idősekkel és  fogyatékos emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetek 
pedig - akár az intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások alapján - éljenek a civil 
kontroll lehetőségével. 
 
3.6. Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek 
A birtokvédelem körében 2001-ben 13 panasz kivizsgálását követően készült jelentés. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan ebben az évben is a beadványok többnyire a jegyző elhúzódó eljárását és ezzel 
összefüggésben az intézkedések elmulasztását sérelmezték. A birtokvédelem körébe tartozó 
ügyekben az országgyűlési biztosok elsősorban a jogállamiság és az abból fakadó jogbiztonság 
követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz, továbbá a tulajdonhoz való 
jogra figyelemmel vizsgálták a panaszokat. Egy esetben felmerült az önkormányzati tulajdonhoz való 
joggal összefüggő visszásság gyanúja. A vizsgálatokat lezáró jelentésekben nagyjából egyenlő 
arányban állapították meg a biztosok a jogállamiság és az ezzel összefüggő tisztességes eljáráshoz 
való joggal, a jogorvoslathoz és a tulajdonhoz való joggal összefüggésben az alkotmányos 
visszásságot.  
A hatáskör kérdésében többször felmerült, hogy a kérelem elbírálása nem jegyzői, hanem bírói 
hatáskörbe tartozik Két ügyben megállapították a jegyzők, hogy a birtokvédelmi kérelem elbírálása az 
időmúlásra tekintettel bírói hatáskörbe tartozik. Ezt a megállapításukat azonban nem foglalták 
határozatban, hanem arról csak levélben tájékoztatták a panaszost (OBH 4571/2000, 4439/2000.). Az 
országgyűlési biztos mindkét esetben megállapította az okozott  alkotmányos visszásságot és 
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kezdeményezte hogy a jegyzők hozzanak érdemi határozatot. Az érintett hatóságok a 
kezdeményezést elfogadták.  
Az ügyek egy részében a kérelmek a jegyző hatáskörébe tartoztak, de az eljárás lezárásaként nem 
született határozat. A hatóságok általában eleget tesznek a Ptk.-ban foglalt kötelezettségüknek, és 
eljárnak a birtokvédelmi ügyben, de elmulasztják az államigazgatási eljárási törvény szabályai szerint 
a határozatot meghozatni. 
Két esetben a hatóság megkezdte eljárását, azonban ennek eredményéről az ügyfeleket nem 
tájékoztatta. Az egyik ügyben a kérelmet követően helyszíni szemlére került sor, azonban az 
ügyintéző halála után az ügyben több eljárási cselekmény nem történt (OBH 3267/2001.). A másik 
ügyben a kérelem - melyről megállapította az országgyűlési biztos, hogy tartalma szerint birtokvédelmi 
kérelemnek tekintendő - előterjesztését követően a jegyző az építésügyi igazgatás szabályai szerint 
indított eljárást, majd megállapította, hogy az ügyre a műemlékvédelmi hatóságnak van hatásköre. Ez 
utóbbi úgyszintén megállapította hatáskörének hiányát, azonban a negatív hatásköri összeütközés 
feloldására egyik hatóság sem tette meg az Áe. szerint szükséges lépéseket, ezért az ügy folyamata 
megrekedt (OBH 6141/2000.).  
Az eljárást többször, például az OBH 4041/2000. és az 5937/2000. ügyben is tájékoztató levéllel 
rendezték a hatóságok. Az OBH 2888/2000. ügyben két panaszos egymással szemben kért 
birtokvédelmet a jegyzőtől. A jegyző egyik kérelem tárgyában sem hozott határozatot, hanem az 
országgyűlési biztos megkeresését követően a panaszosokat úgy tájékoztatta, hogy majd az 
országgyűlési biztos válaszának függvényében dönt a kérelmükről. 
Előfordult olyan eset is, amikor panaszos azért fordult az önkormányzathoz, mert szomszédjánál 
annyira hangosan szólt a zene, hogy panaszos és családja nem tudott pihenni. A jegyző négy 
alkalommal tartott helyszíni szemlét, ezek során megállapította, hogy a zajterhelés mértéke minden 
esetben megfelelt az önkormányzat vonatkozó rendeletének. Erről a panaszost egy levélben 
tájékoztatta. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a kérelem tartalma szerint alkalmas lehet 
birtoksértés megállapítására, melynek kivizsgálását követően határozattal kellett volna az eljárást 
lezárni (OBH 2913/2000.). Az országgyűlési biztos minden esetben megállapította az alkotmányos 
visszásságot és kezdeményezte a jegyzőknél az elmaradt  határozatok meghozatalát. A 
kezdeményezésekkel az érintett hatóságok egyetértettek. 
A hatóság mulasztására a végrehajtási szakaszban került sor több ügyben. A hatóságok meghozták a 
birtokvédelmi határozatot, de az azt követő végrehajtási eljárással kapcsolatban állapított meg az 
országgyűlési biztos alkotmányos joggal összefüggő visszásságot. Az eljárás lefolytatásával, illetve a 
határozat meghozatalával kapcsolatban került sor visszásság megállapítására az OBH 3121/1999. 
számú, valamint a 3484/2000. számú ügyben. Az első esetben a birtokvédelmi határozattal 
kapcsolatban megállapította az országgyűlési biztos, hogy a panaszosnak a tisztességes eljáráshoz 
való joga sérült azzal, hogy a hatóság határozatának indokolása csak a tényállást tartalmazta, a 
döntés alapjául szolgáló tényleges indokolást nem. A második esetben úgyszintén nem felelt meg az 
alkotmányos követelményeknek annak a jegyzőnek az eljárása, aki elmulasztotta a tényállást feltárni, 
és meghozott határozata ellentétben állt az eljárás addigi iratanyagával.  
A birtokvédelmi határozat, majd az ennek végrehajtását és pénzbírság kiszabását elrendelő 
határozatokkal kapcsolatban megállapította az országgyűlési biztos, hogy az alaphatározat nem 
tisztázta megfelelően a tényállást. A pénzbírságot kiszabó határozatot a kötelezett megfellebbezte, a 
másodfokon eljáró közigazgatási hivatal megsemmisítette a határozatot és új eljárásra utasította a 
első fokú hatóságot, tekintettel arra, hogy megállapította, a jegyző nem tisztázta kellően a tényállást. 
Az országgyűlési biztos a másodfokú hatóság eljárásával egyetértett (OBH 5860/2000.). Az 
országgyűlési biztos mindhárom esetben felhívta az érintett hatóságok figyelmét az eljárási 
jogszabályok betartására. 
Visszásságot állapított meg az országgyűlési biztos akkor is, amikor a jegyző a határozatával 
birtokvédelemben részesített a panaszost, azonban - mivel a birtoksértő a kötelezésnek nem tett 
eleget - panaszos kérelmét követően nem rendelte el a végrehajtást (OBH 3354/2000.). Az 
országgyűlési biztos kezdeményezte a végrehajtási eljárás határozattal történő lezárását, mellyel az 
érintett egyetértett. 
Minden esetben megállapította az országgyűlési biztos a jogállamiság és az abból eredő jogbiztonság 
követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot, amikor az eljárás 
elhúzódása miatt - a jegyző nem zárta le eljárását határozattal - nem fejeződött be az eljárás az 
államigazgatási eljárási törvényben előírt határidőn belül, valamint nem történt intézkedés sem az 
ügyintézési határidő meghosszabbítására, sem az eljárás felfüggesztése iránt.  
Csak a késedelmes válaszadással összefüggően állapított meg alkotmányos visszásságot az 
országgyűlési biztos abban az esetben, amikor a panaszbeadvány kivizsgálása alatt a panaszos 
meghalt, ezért az eljárás folytatása okafogyottá vált (OBH 5263/2000.). 
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A panaszos birtokvédelmet kért a hatóságtól, majd miután a jegyző kötelezte panaszost és 
szomszédait az eredeti állapot helyreállítására, beadvánnyal fordult a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
és Környezetvédelmi Osztályhoz. Ez utóbbi azzal utasította el a kérelmet, hogy a birtokvédelmi eljárás 
folyamatban van. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a környezetvédelmi panasz a 
birtokháborítás okaként szorosan az eljáráshoz kapcsolódott, ezért tévedett a hatóság amikor a 
másodjára benyújtott kérelmet nem vizsgálta, hanem elutasította. A két kérelmet ugyanis egy 
eljárásban kellett volna elbírálni (OBH 3121/1999.). 
Az önkormányzati tulajdonhoz való joggal összefüggésben állapított meg visszásságot az 
országgyűlési biztos abban az esetben, amikor az önkormányzat tulajdonában álló útról a jegyző a 
tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat döntésének hiányában rendelkezett (OBH 2888/2000.). 
 
3.7. Büntetőügyek 
Általános tapasztalat, hogy a bűncselekmény sértettje (áldozata) igényli, hogy a büntetőeljárást a 
nyomozó hatóság eredményesen folytassa le, az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása ne 
maradjon el, szolgáltassanak számára igazságot, kapjon megfelelő "elégtételt" az elszenvedett 
sérelmeiért, a büntetőeljárás alá vont személy (gyanúsított, elítélt) pedig a büntető-eljárásbeli jogainak 
maradéktalan érvényesülését igényli. Különösen fontosnak tartja az állampolgár, hogy a nyomozás, 
illetve az egész büntetőeljárás törvényes és szakszerű legyen.  
A büntetőeljárásokkal kapcsolatos állampolgári panaszok vizsgálata az elmúlt évben is kiemelt helyet 
foglalt el a korábban hivatalban volt országgyűlési biztos, majd az évközben hivatalba lépett 
országgyűlési biztos általános helyettese tevékenységében.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese arra törekedett, hogy minél több az előző évekről 
áthúzódó hátralék kerüljön ledolgozásra. 2001-ben e témakörben 109 vizsgálat fejeződött be. Ez 
abszolút számban nem, de arányaiban meghaladta a 2000-ben hasonló témakörben befejezett 
vizsgálatok arányát. 
A legtöbb panasz a rendőri nyomozó szerveket érintette (OBH 2327/2000.). Voltak, akik csak az 
ügyészi szervek döntéseit sérelmezték (OBH 1043/2000. 3021/2000. 5081/2000.). Több panaszos 
egyszerre kifogásolta a rendőrség és az ügyészség eljárását (OBH 2024/2000. 2321/2000. 
2674/2000.). A vám- és pénzügyőrség (OBH 3646/1999.), illetve a vám- és pénzügyőrség és a 
rendőrség nyomozó hatóságának eljárását egyszerre érintő panasz is volt. (OBH 3800/1999.). Egyes 
ügyek jelentéssel zárultak annak ellenére, hogy az országgyűlési biztos a bíróságok tevékenységének 
vizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel, mert abban az előzetes letartóztatás elrendelését vagy a 
fenntartást sérelmezték (OBH 2396/1999. 3277/1999. 2096/2000.). 
I.  A bűncselekmények áldozatai, sértettjei sérelmezték a jogbiztonság érvényesülését garantáló 
jogszabályi előírások mellőzését, a nyomozások sikertelenségét, megszüntetését, megtagadását, a 
büntető-feljelentés írásba foglalásának megtagadását, a feljelentés alapján való intézkedés 
elmulasztását, az eljárások időbeli elhúzódását, a lefoglalás elrendelését vagy megszüntetésének 
hiányát, végül a tájékoztatás elmaradását. Sokan sérelmezték a sértettek közül, hogy az ügyükben 
eljáró hatóságok nem tartották be a jogszabály előírásait. (OBH 3649/2000.) 
Az országgyűlési biztosok a jogbiztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog 
sérelmét állapították meg az OBH 2627/1999. az 1881/2000. és a 3881/2000. számú ügyekben. A 
rendőrségi nyomozó hatóság eljáró tagja és annak közvetlen parancsnoka nem gondoskodott a 
nyomozás megszüntetése, illetve felfüggesztése ellen a jogosult által előterjesztett, törvényi előíráson 
alapuló panasz elbírálásáról, vagyis a panaszt nem küldte meg az ügyészségnek. A másik esetben a 
rendőri szerv a panasz elbírálásához szükséges iratokat csak több hónapos késedelemmel küldte 
meg az ügyészségre. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat során az illetékes szervek a mulasztást 
pótolták, a biztosok nem éltek ajánlással, csak felhívták a vezetők figyelmét a jogorvoslati kérelmek 
jogszabályoknak megfelelő elbírálására. Ez utóbbi ügyben a helyettes biztos csak azért nem 
kezdeményezett fegyelmi eljárást, mert beállt az elévülés. 
Az OBH 3730/1999. és az OBH 5081/2000. számú jelentésben ugyancsak rámutattak a jogbiztonság, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésére. A nyomozó hatóság nem kísérelte meg a 
nyomozást megszüntető határozatot a feljelentőnek a hatóság által is ismert tartózkodási helyére 
kézbesíteni. Az ügyész pedig a legfőbb ügyészi utasítást figyelmen kívül hagyva a határozatot nem 
tértivevénnyel kézbesíttette. A biztosok nem éltek ajánlással, mert a vizsgálat során a szervek vezetői 
megtették a szükséges intézkedéseket. 
A jogszabályokban előírt határidők figyelmen kívül hagyására is volt példa a beszámolási időszakban. 
Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes 
eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásság keletkezik, és a jogorvoslathoz való jog 
sérelmének közvetlen veszélyét is magában rejti, ha a nyomozó hatóság a nyomozást a 
jogszabályban előírt határidőt jelentősen túllépve, többhónapos késéssel tagadja meg és kézbesíti az 
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erről szóló döntést a feljelentőnek. Ezért az OBH 2327/2000. számú ügyben fegyelmi eljárás 
megindítását kezdeményezte a Monori Rendőrkapitányság vezetőjénél. A címzett az ajánlásnak 
eleget tett, a mulasztó ügyintézőt megrovásban részesítette. Az OBH 2469/2001. ügyben az általános 
helyettes a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének tekintette, hogy a rendőrség csak jelentős 
késedelemmel hajtja végre a szükséges nyomozási cselekményeket. Csorbul a jogbiztonság 
követelménye minden olyan esetben, amikor az ügyészség a panaszok elbírálása során jelentősen 
túllépi az eljárási határidőket. Az általános helyettes a rendőrség eljárásával összefüggésben nem tett 
ajánlást, mivel a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészi szervek megtették a szükséges 
intézkedéseket, a panaszban érintett büntetőeljárás pedig még folyamatban volt jelentése írásba 
foglalásakor. Nem mellőzte viszont a Budapest II. és III. Kerületi Ügyészség vezetőjének figyelmét 
felhívni a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényben (Be.) rögzített eljárási határidők betartására. 
A határidők betartásával függ össze az OBH 1504/2000. számú eset is, amikor a rendőrség azzal 
okozott visszásságot, hogy nem tett előterjesztést az ügyészségre a nyomozás határidejének 
meghosszabbítására. Az országgyűlési biztos mégsem élt ajánlással, mert a rendőrkapitány az 
intézkedéseket pótolta. 
Kiemelt jelentőségű volt és a jövőben is példaértékű az országgyűlési biztos helyettesének az OBH 
3649/2000. számú jelentése, mert abban kiemelte, hogy a titoktartalmat nélkülöző információ 
államtitokká, szolgálati titokká minősítése, ennélfogva egy nyomozás egészének titkosítása sérti az 
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény előírásait, és különösen a 
védekezéshez való jog tekintetében megnehezíti az eljárási garanciák érvényesülését, ezzel 
veszélyezteti a jogbiztonságot. Felkérte a legfőbb ügyészt, hogy tegye meg a visszásság 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. A legfőbb ügyész közölte, hogy elviekben egyetért, de a 
titkossá minősítést a feljelentő végezte, és az eljárás során nem volt mód az államtitkot képező és a 
nyílt iratok elkülönítésére. A mulasztásra azonban felhívta a fővárosi főügyész figyelmét. A biztos 
elfogadta a legfőbb ügyész válaszát. 
A gyermekek, fiatalkorúak "védtelensége" miatt megállapította az országgyűlési biztos a gyermek 
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joggal összefüggésben az alkotmányos 
visszásságot az OBH 1520/2000. számú jelentésében. Az alkotmányos joggal kapcsolatos 
visszásságot az okozta, hogy a nyomozó hatóság a panaszos fiatalkorú gyermekét rövid úton idézve, 
a szülő értesítése és a kihallgatáson való jelenléte nélkül hallgatta ki tanúként, vagyis nem tett eleget 
a Be. 112. § (6) bekezdésében foglaltaknak. Ezen kívül a rendőri szerv a fiatalkorú tanúról - 
jogszabálysértő módon - fényképfelvételt készített, ami az országgyűlési biztos megítélése szerint 
felvetette a személyes adatok védelméhez való jog sérelmének gyanúját. Ez utóbbi körülményre 
tekintettel az országgyűlési biztos felkérte az adatvédelmi biztost az ügy további vizsgálatára. A feltárt 
alkotmányos joggal összefüggő visszásság ellenére az országgyűlési biztos nem tett ajánlást, mert a 
budapesti rendőrfőkapitány a vizsgálat során elrendelte a rendőri állomány oktatását. Az 
országgyűlési biztosok olyan beadványokat is vizsgáltak, amelyekben a sértettek a nyomozások 
sikertelenségét kifogásolták. (OBH 2132/1999. 2158/1999. 3956/1999. 1505/2000. 2024/2000.). Ilyen 
ügyekben azonban csak kivételesen állapítottak meg visszásságot, mert abból indultak ki, hogy nem 
büntetőügyben eljáró hatóságok, így nincs lehetőségük az ügyek ténybeli alapjainak vizsgálatára és a 
bizonyítékok mérlegelésére. Ha nem merült fel annak gyanúja, hogy a nyomozó hatóság a 
mérlegelési jogkörben eljárva alkotmányos elveket vagy jogokat sértett, úgy a nyomozás 
megszüntetésének vagy megtagadásának, továbbá az ezen határozatok elleni panaszok ügyészségi 
elutasításának megalapozottságát nem vitatták. (OBH 2305/1999. 1516/1999. 5469/1999.) Az OBH 
2011/2000. számú jelentésében azonban az általános helyettes rámutatott, hogy a panaszosok által 
sérelmezett nyomozás-megszüntetést és a határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elutasítását 
ugyan tartalmilag nem vonhatja kétségbe, de a jogbiztonság követelményével összefüggő 
visszásságot okozott az a körülmény, hogy a határozatokban elírás folytán a bűncselekmény 
megnevezéseként egyszer csalás, máskor sikkasztás szerepelt. Ezért felhívta a főügyész figyelmét, 
hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegye meg a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek 
elkerülésére.  
Az OBH 2024/2000. számú ügyben az általános helyettes hivatalból indított vizsgálatot és 
megállapította, hogy visszásságot okoz a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben a 
nyomozó hatóság, ha a nyomozást annélkül tagadja meg, hogy megvizsgálná a feljelentett 
cselekmény alkalmas-e valamely szabálysértési tényállás megállapítására. Ajánlást azonban  nem 
tett, mert megfelelőnek tartotta a legfőbb ügyész azon intézkedését, amit a mulasztás jövőbeli 
elkerülésére tett. 
Egyes panaszosok elfogadhatatlannak tartották, hogy a nyomozó hatóság a feljelentésük alapján nem 
tett semmilyen intézkedést. Nem indított eljárást, a feljelentéssel nem foglalkozott, vagy azt nem is 
foglalta írásba. (OBH 1235/1999. 5662/2000. 3547/2001.). Ezek a panaszok rendszerint 
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megalapozottak voltak, és a biztos csak akkor mellőzte a visszásság megállapítását (OBH 
4566/2000.) ha a beszerzett információ alapján a tényállás nem volt tisztázható. Az OBH 1235/1999. 
számú jelentésében a biztos rámutatott, hogy súlyos visszásságot okoz a rendőrség, ha a feljelentés 
alapján nem indít sem büntető-, sem szabálysértési eljárást, és mulasztása észlelését követően sem 
tesz semmilyen érdemi intézkedést. A biztos felhívta a Veszprém megyei rendőrfőkapitányt, 
gondoskodjon arról, hogy a jövőben a feljelentések esetén indítsák meg a szükséges eljárást és 
tegyék meg az egyéb indokolt intézkedéseket. A címzett az ajánlásnak eleget tett. 
Az OBH 5662/2000. számú jelentésében az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, 
hogy a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a panaszos feljelentése alapján nem rendelt el 
nyomozást és nem hozott nyomozást megtagadó határozatot sem. Ezzel sérült a jogbiztonság 
követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog. Ezért felhívta a kapitányságvezető figyelmét, 
hogy a büntetőfeljelentések tárgyában a jövőben indítsanak eljárást és hozzanak alakszerű - 
megtámadható - határozatot. A kapitány a jelentésben foglaltakat elfogadta. Ugyancsak a szóban 
forgó alkotmányos követelmény, illetve jog sérelmét tárta fel az általános helyettes az OBH 
3547/2001. számú jelentésében. Megállapította ugyanis, hogy a Soltvadkerti Rendőrőrs ügyeletese 
nem foglalta írásba az őrsön megjelent személy feljelentését, hanem öt nappal későbbi időpontra 
visszahívta a feljelentés megtétele céljából. Az ügyben csak azért nem tett ajánlást, mivel a Bács-
Kiskun megyei rendőrfőkapitány fegyelmi eljárást kezdeményezett a mulasztó rendőrökkel szemben. 
Több panaszos kifogásolta az általa kezdeményezett büntetőeljárás elhúzódását. (OBH 447/2000. 
6086/2000.). Ezen panaszok általában megalapozatlanok voltak, mert az országgyűlési biztosok 
szerint önmagában nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a nyomozás elhúzódása, 
ha annak oka az ügy kivételes bonyolultsága, továbbá ha az eljárást a jogszabályok betartásával úgy 
hosszabbítják meg, hogy az nem sérti a panaszos egyéb érdekét. Az OBH 3646/1999. számú 
jelentésében sem állapított meg visszásságot az országgyűlési biztos annak ellenére, hogy a 
panasszal érintett büntetőeljárás időben valóban elhúzódott. Ennek az volt az oka, hogy a 
büntetőeljárás tárgyát képező, a vádirat szerint legalább 150 gépkocsi és tanú felkutatása, majd 
lefoglalása, illetve a tanúk kihallgatása, továbbá az ügyben elrendelt pótnyomozás lefolytatása 
időigényes volt.  
Az OBH 6006/1999. számú jelentésében viszont úgy ítélte meg az országgyűlési biztos, hogy a 
nyomozó hatóság mulasztásai - így: a panaszos címének téves rögzítése, ügyviteli szabályok 
figyelmen kívül hagyása, nyomozati cselekmények foganatosításának elmaradása - az eljárás jelentős 
és indokolatlan elhúzódásához vezetett. Ezért az országgyűlési biztos felkérte a XIII. kerületi 
kapitányt, hívja fel munkatársainak figyelmét valamennyi bizonyítási eszköz felkutatásának, a 
nyomozási cselekmények gyors elvégzésének, így a történeti tényállás tisztázásának 
szükségességére. A címzett az országgyűlési biztos ajánlását elfogadta. Fennállt az alkotmányos 
joggal összefüggő visszásság az országgyűlési biztos álláspontja szerint az OBH 6086/2000. számú 
ügyben is, mert a nyomozó hatóság nem a tőle elvárható intenzitással és a nyomozás indokolatlan 
elhúzásával végezte munkáját. Az ügyben mégsem tett ajánlást. Vizsgálata időpontjára ugyanis beállt 
az egyéves elévülési határidő, melynek eltelte után a mulasztó nyomozóval szemben nem lehet 
fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni.  
Az OBH 447/2000. számú ügyben ugyancsak megállapította az országgyűlési biztos a  jogbiztonság, 
továbbá a tulajdonhoz való jog csorbulását, mert a nyomozó hatóság az eljárását rendkívüli 
mértékben és indokolatlanul elhúzta. 
Néhány sértett a büntetőeljárás során végrehajtott lefoglalást vagy annak megszüntetése mellőzését 
sérelmezték (OBH 3646/1999. 447/2000. 4986/2000.). Az egyik ügyben a panaszos azt kifogásolta, 
hogy a Vám- és Pénzügyőrség Heves Megyei Nyomozó Hivatala több éve lefoglalta családja két 
gépkocsiját és azokat, valamint további egy gépkocsijukat többszöri panasza ellenére sem kapták 
vissza. Jelentésében rámutatott az országgyűlési biztos arra, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény 
azon előírásai, melyek szerint a törvényben meghatározott esetekben a lefoglalást foganatosítani kell, 
és az időbeli korlátozás nélkül fenntartható mindaddig, amíg arra az eljárás érdekében szükség van, 
általában hátrányos helyzetbe hozza a lefoglalás elszenvedőjét - aki nem feltétlenül a bűncselekmény 
terheltje -, mivel általa ellenőrizhetetlen, és akár korlátlan ideig fennálló körülményektől teszi függővé 
a kényszerintézkedés időtartamát. A törvény rendelkezése tehát - amely az egyébként kizárólagos 
bírói hatáskörbe tartozó tulajdoni kérdések eldöntésére kötelezi a nyomozó hatóságot - nem 
aggálytalan, adott esetben a tulajdonhoz való alkotmányos joggal összefüggésben visszássághoz 
vezet. A lefoglalás szükségességének időbeni korlátozása, illetve a nyomozó hatóságtól független 
hatóság általi rendszeres időközönként történő felülvizsgálata iránt korábban tett biztosi ajánlást a 
címzettek nem fogadták el. Ezekre, valamint arra tekintettel, hogy a panaszban szereplő gépkocsikat 
a panasz előterjesztőjétől foglalták le, de ő azt bűncselekmény gyanúsítottjától vette át, az 
országgyűlési biztos nem zárta ki, hogy a panaszos vélt vagy valós tulajdonjogát érintő 
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visszásságként értékelhető. Ebben a vonatkozásban azonban az országgyűlési biztos nem folytatta 
vizsgálatát, mivel a visszásság orvoslására nem volt további eszköze. A panasz ezen részének 
további vizsgálatát hatáskör hiánya miatt azért is mellőzte, mert az ügy időközben bírói szakba került.  
Máskor a panaszos a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Nyomozó Hivatala ellen terjesztett elő 
beadványt, mert a több éve édesapjától helybenhagyással lefoglalt személygépkocsi lefoglalását a 
nyomozó hatóság nem szüntette meg. Az országgyűlési biztos az ügyben azért állapított meg 
visszásságot, mert a nyomozó hatóság az eljárását rendkívüli mértékben és indokolatlanul elhúzta, 
ami veszélyeztette a szóban forgó, lefoglalt gépkocsi tulajdonjogának tisztázását. Kezdeményezte, 
hogy a legfőbb ügyész rendelje el a nyomozás mielőbbi befejezéséhez és a panaszos birtokában levő 
lefoglalt gépkocsi tulajdonjogi helyzetének tisztázásához szükséges intézkedések megtételét, 
továbbá, hogy tisztázza a lefoglalt gépkocsi tulajdonjogát. A legfőbb ügyész szerint a nyomozás 
hamarosan befejeződik, ám addig a gépkocsi csak a Vám- és Pénzügyőrség hozzájárulásával 
idegeníthető el. A feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság miatt pedig a felelős személyt 
"feddés" fegyelmi büntetésben részesítette parancsnoka. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese viszont mellőzte a tulajdonhoz való jog sérelmének 
megállapítását az OBH 4986/2000. számú ügyben. Beadványában a panaszos azt kifogásolta, hogy a 
magánforgalomban vásárolt személygépkocsiját az eredetvizsgálatot követően a rendőrség lefoglalta. 
Rámutatott az országgyűlési biztos általános helyettese jelentésében arra, hogy a panaszos a 
lefoglalt gépkocsi vásárlása során nem járt el körültekintően, nem győződött meg a forgalmi 
engedélyben lévő motorszám és a gépkocsiba beépített motor gyártási számának azonosságáról, 
vagyis nem szerezte meg a gépkocsiba beépített, bűncselekményből származó motor tulajdonjogát. 
Volt olyan beadvány is, melyben a panaszos sérelmezte, hogy a nyomozó hatóságtól nem kapott 
tájékoztatást az általa kezdeményezett büntetőeljárás állásáról. Az OBH 403/1999. számú ügyben 
azonban az országgyűlési biztos nem találta megalapozottnak a panaszt, vagyis azt, hogy a 
panaszost a Bátorterenyei Rendőrkapitányság nem tájékoztatta a feljelentés-kiegészítés, majd a 
nyomozás elrendeléséről. A Be. ilyen kötelezettséget nem ír elő a nyomozó hatóságnak. Bár a 
panaszos nem sérelmezte, mégis megállapította az országgyűlési biztos az ügyben azt, hogy a 
panaszos által kezdeményezett és elrendelt nyomozást időközben felfüggesztették, de az arról szóló 
határozatot nem kézbesítették a panaszos mint feljelentő részére. Ezzel sérült a jogbiztonság 
követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog. Ajánlással azért nem élt az országgyűlési biztos, 
mert időközben a nyomozást megszüntették, vagyis okafogyottá vált a panasz.  
II. A beszámolási időszakban sokszor fordultak az országgyűlési biztos hivatalához a büntetőeljárás 
gyanúsítottjai vagy azok védői, esetleg hozzátartozói. A legtöbb panaszt az ügyre irányadó szabályok 
figyelmen kívül hagyása miatt terjesztették elő a terheltek, de volt panasz a lefoglalás, a nyomozás 
elrendelése, bűnügyi nyilvántartásba vétel, az elkövető személyazonosságának hibás megállapítása, 
a nyomozás elhúzódása, sőt törvénysértőnek tartott fogvatartás miatt is.  
A vonatkozó jogszabályok mellőzését a következő körben sérelmezték: nyomozást megszüntető 
határozat kézbesítésének elmaradása (OBH 2225/2000.), ügyészségre címzett beadvány 
elbírálásának elmulasztása (OBH 3963/2000. 3021/2000.), a panasz késedelmes elbírálása, 
gyermekkorú személy elkövetőként való meghallgatása szülői jelenlét nélkül (OBH 5919/1999.), a 
nagykövetség kötelező értesítése a külföldi állampolgár fogvatartásáról (OBH 3330/2001.) motozásra, 
vallomások jegyzőkönyvbe foglalására vonatkozó szabályok mellőzése (OBH 3343/2000.), őrizetbe 
vétel során követendő előírások figyelmen kívül hagyása (OBH 347/1999. 3800/1999.). 
Az OBH 2225/2000. számú ügyben az általános helyettes folytatott vizsgálatot. Megállapította, hogy a 
panaszosnak a rendőrség nem kézbesítette az ellene folytatott nyomozás megszüntetéséről szóló 
határozatot. Ezzel a rendőri szerv közvetlenül veszélyeztette a jogorvoslathoz való jog 
érvényesülését, és alkotmányos visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével, valamint a 
tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben. Ezért az általános helyettes felkérte a 
belügyminisztert, hogy fontolja meg a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 40/1987. BM utasítás 
kézbesítésre vonatkozó szabályainak kiegészítését. A belügyminiszter az ajánlást nem fogadta el, 
mert szerinte a rendőrség iratkezelési szabályzata tartalmazza a kézbesítésre irányadó szabályokat. 
Az általános helyettes a belügyminiszter álláspontját tudomásul vette, és felhívta az ügyben érintett 
budapesti rendőrfőkapitány figyelmét az iratkezelési szabályok maradéktalan betartására. 
Az országgyűlési biztos is megalapozottnak minősítette az OBH 3963/2000. számra iktatott panasz 
azon részét, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy a fia ellen folyamatban volt büntetőeljárással 
kapcsolatban előterjesztett beadványát az ügyészség késedelmesen bírálta el. Az országgyűlési 
biztos rámutatott, hogy a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha az 
ügyész nem hoz rövid időn belül érdemi döntést annak ellenére, hogy az elbíráláshoz szükséges 
iratok teljes egészében rendelkezésére állnak. Ajánlást nem tett, mert a vizsgálat során a legfőbb 
ügyész figyelmeztette a mulasztó ügyészt az ügyintézési határidők szigorú betartására. Az OBH 
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3021/2000. számú ügyben az okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, hogy az 
ügyészség - az ügyviteli szabályok téves értelmezése miatt - a más ügyészség kijelölése iránti 
kérelmet, indítványt nem "egyéb" büntetőiratként iktatta, vagyis a jogosulttól származó kérelmet nem 
így, hanem igazgatási ügyként tartotta nyilván. Ez pedig oda vezetett, hogy a büntetőeljárás alá vont 
személy kérelmét nem bírálták el. Ebben az ügyben sem tett azonban ajánlást az országgyűlési 
biztos, ugyanis saját hatáskörében a Fővárosi Főügyészség vezetője felhívta a Nyomozás Felügyeleti 
Osztály dolgozóit az ügyviteli szabályok ismételt áttanulmányozására, az Ügykezelő Iroda 
alkalmazottjait pedig ügyviteli vizsga letételére kötelezte. Ezen kívül a Legfőbb Ügyészség felhívta a 
Fővárosi Főügyészséget, hogy a büntetőeljárás során előterjesztett, más ügyészség kijelölésére 
vonatkozó kérelmeket a jövőben "egyéb" megjelöléssel büntetőügyként iktassák. 
Nem találta jogosnak az országgyűlési biztos azt a panaszt, melyben a szülő azt sérelmezte, hogy 
gyermekkorú fiát szülői jelenlét nélkül hallgatta meg a rendőrség bűncselekmény elkövetőjeként. Az 
OBH 5919/1999. számú jelentése szerint megállapítását arra alapozta az országgyűlési biztos, hogy a 
gyermekkorú meghallgatása a törvényi előírásoknak megfelelt, mivel azon - a törvényes képviselők 
sikertelen értesítését követően - részt vett a gyámhatóság által kirendelt gondnok. 
Az OBH 3330/2001. számú ügyben az előzetes letartóztatásban lévő lengyel állampolgár a Lengyel 
Köztársaság Budapesti Nagykövetsége útján terjesztett elő panaszt, mert sérelmezte, hogy előzetes 
letartóztatásba helyezéséről a rendőrség nem értesítette haladéktalanul a nagykövetséget. A vizsálat 
megállapította, hogy a nyomozó hatóság eljáró tagja valóban nem tett eleget a jogszabályban előírt 
kötelezettségének, mert a nyomozás elrendeléséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, 
valamint a külföldivel szemben alkalmazott személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről - 
a szolgálati út betartásával - haladéktalanul tájékoztatnia kellett volna az illetékes nagykövetséget. Ez 
sértette a jogbiztonság követelményét és a tisztességes eljáráshoz való jogot. 
Az OBH 3343/2000. számú jelentésében arra mutatott rá az országgyűlési biztos általános helyettese, 
hogy a jogbiztonság követelményével, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben 
visszásságot okoz, ha a nyomozó hatóság a motozás foganatosításáról nem készít jegyzőkönyvet, és 
a megmotozott személyt nem oktatja ki jogorvoslati jogosultságára. A panaszos és felesége által 
előterjesztett beadvány szóban forgó része tehát jogos volt. Ajánlással mégsem élt az országgyűlési 
biztos általános helyettese, tekintettel arra, hogy a szükséges intézkedést időközben a helyettes 
legfőbb ügyész megtette. Nem állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a helyettes 
biztos a panasznak a vallomások jegyzőkönyvbe foglalásával kapcsolatos részeiben. A tanúk 
vallomásának megfelelő jegyzőkönyvezésére abból következtetett a helyettes biztos, hogy sem a 
tanúk, sem a kihallgatások jelentős részén jelen volt védő nem tett a jegyzőkönyvek tartalmára 
észrevételt. Rámutatott a helyettes biztos arra is, hogy a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás során a 
nyomozó hatóság által feltett kérdésekre adott válaszok egy része ugyan az ügyész által diktált 
szövegezéssel került a jegyzőkönyvbe, de az nem befolyásolta az eljárás eredményét, a panaszos 
érdekeit nem sértette.  
Az őrizetbevétel során követendő előírások figyelmen kívül hagyását sérelmezte a rendőrség által 
őrizetbe vett panaszos ügyvédje az OBH 347/1999. számú ügyben, az OBH 3800/1999. számra 
iktatott panaszban pedig maga az őrizetbe vett személy. Az első ügyben az országgyűlési biztos 
készített jelentést. Megállapította, hogy sérül a jogbiztonság követelménye, ha a nyomozó hatóság a 
tanúként idézett és kihallgatott személyt a terhére rótt bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja 
közlése nélkül veszi őrizetbe. Ajánlást csak azért nem tett, mert a megyei főügyészség intézkedett 
arra, hogy a rendőr-főkapitányság a jövőben az őrizetbe vett személyt a Be.-ben előírt 24 órán belül 
hallgassa ki. Megállapította az alkotmányos joggal összefüggő visszásságot az országgyűlési biztos 
általános helyettese is az OBH 3800/1999. számú jelentésében, mivel az elfogatóparancs alapján 
elfogott személy őrizetbevételéről a rendőri szerv nem készített határozatot. Ezért ajánlotta az 
országos rendőrfőkapitánynak, hogy hívja fel valamennyi rendőri szervet az őrizetbevételi határozatok 
elkészítésére. Az ajánlásnak a címzett eleget tett. 
Voltak gyanúsítottak, akik a nyomozás időszerűségének negatív alakulása miatt panaszkodtak (OBH 
1814/2000. 2321/2000.). Ezek egy részében alaposnak bizonyult a panasz. Az országgyűlési biztos 
általános helyettese az OBH 1814/2000. számú ügyben úgy ítélte meg, hogy a panaszos ellen indult 
büntetőeljárás indokolatlanul húzódott el, ami sértette a jogbiztonság követelményét. Ezért ajánlotta a 
budapesti rendőrfőkapitánynak, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében tegye meg a 
hatáskörébe tartozó intézkedéseket. A címzett az ajánlást teljesítette. Nem állapította meg azonban 
az országgyűlési biztos, illetve az általános helyettes az alkotmányos joggal összefüggő visszásságot 
a nyomozás elhúzódása miatt az OBH 2671/2000. és az OBH 3963/2000. számú ügyben. Az OBH 
2671/2000. számú jelentésében az általános helyettes azt emelte ki, hogy a fiatalkorú fogvatartott 
ügyében a nyomozási cselekmények végrehajtása az eljárási szabályoknak megfelelt, és 
szükségtelen késlekedés nélkül történtek, az OBH 3343/2000. számú jelentésében pedig azt, hogy a 
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panaszos alig egy hónapig tartó előzetes letartóztatásának időszakában a nyomozás folyamatos volt, 
sőt az eljárás soron kívüli befejezését is bizonyítottnak tartotta, mivel előzetes letartóztatását 
viszonylag rövid időn belül megszüntették. Az OBH 3330/2000. számú ügyben az országgyűlési 
biztos azért nem állapította meg az eljárás indokolatlan elhúzódását, mert a rendőri szerv a 
nyomozást a törvényben biztosított két hónap alatt - nyomozási határidő hosszabbítás nélkül - 
befejezte és a nyomozás iratait haladéktalanul megküldte az illetékes ügyészi szervnek, az OBH 
3963/2000. számú jelentésében pedig azt hangsúlyozta, hogy az eljárás elhúzódása önmagában nem 
okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, mivel adott körülmények között - különösen ha a 
panaszos magatartása is hozzájárul az eljárás időbeli eltolódásához - szükséges és megalapozott 
lehet a több hónapig tartó ügyintézés. 
Előfordult, hogy a büntetőeljárás gyanúsítottja a lefoglalással kapcsolatban nyújtott be panaszt. Az 
OBH 1043/2000. számra iktatott beadvány előterjesztője szerint a büntetőeljárás keretében lefoglalt 
gépkocsiját nem a bűnjelkezelési szabályok szerint tárolták, és sérelmezte, hogy a lefoglalást nem 
oldották fel. Az általános helyettes megállapította, hogy a panasz jogos, mivel az érintett ügyészségi 
nyomozó hivatal a panaszos gépkocsiját valóban szakszerűtlenül foglalta le, szállította el és tárolta. 
Emiatt ajánlotta a legfőbb ügyésznek, hogy tekintse át a gépjárművek lefoglalásának, tárolásának és 
kiadásának gyakorlatát és szabályszerűségét, és fontolja meg a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok 
kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 117/1984. (IK 12.) IM-BM-PM-LÜ együttes utasítás 
korszerűsítését és nyilvános jogszabályban történő kiadását. A ajánlásra a legfőbb ügyész még nem 
válaszolt. 
Volt olyan panaszos is, aki szerint megalapozatlanul rendelt el vele szemben nyomozást a hatóság. 
Ez volt a véleménye például az OBH 2131/1999. és az OBH 3343/2000. számra iktatott beadvány 
íróinak. Egyik ügyben sem merült fel azonban olyan adat, amely a nyomozás elrendelésének 
megalapozatlanságára utalt volna. Ezért az első ügyben az országgyűlési biztos, a második ügyben 
pedig az általános helyettes mellőzte az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság megállapítását. 
Jogosan kifogásolta viszont a panaszos az OBH 4340/1999. számú ügyben, hogy azért mondta ki 
több esetben is a bíróság őt bűnösnek, mert eljárása során a nyomozó hatóság nem vizsgálta 
körültekintően a bűncselekmény elkövetőjének személyazonosságát. Ebben az ügykategóriában 
egyébként 2001-ben fordult elő először az országgyűlési biztos, illetve helyettese gyakorlatában 
vizsgálat, tehát új jelenségként értékelhető. Az OBH 4340/1999. számú jelentésében az országgyűlési 
biztos hangsúlyozta, hogy a jogbiztonság követelményével, az ártatlanság vélelmével, a tisztességes 
eljáráshoz és a jóhírnévhez való joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okoz, ha a 
nyomozó hatóság a nem megfelelő körültekintéssel lefolytatott nyomozás során a gyanúsítottként 
felelősségre vont személy személyazonosságát nem tisztázza és ennek következtében a bíróság 
nem a bűncselekmény elkövetőjét ítéli el. Tekintettel azonban arra, hogy a panaszos nevét és adatait 
felhasználó személy ellen lefolytatott nyomozások során az elkövető személyének azonosítása terén 
tapasztalt mulasztások miatt Budapest rendőrfőkapitánya két személlyel szemben fegyelmi eljárást 
rendelt el, és annak lezárásaként figyelmeztetésben részesítette őket, az országgyűlési biztos ebben 
az irányban ajánlást nem tett. Indítványozta azonban, hogy a legfőbb ügyész - amennyiben a 
panaszost elmarasztaló bírósági végzések jogerőssé váltak - perújítási indítvánnyal kezdeményezze 
a jogerős bírósági határozatok megtámadását, és tegyen intézkedést a bűncselekményeket elkövető 
személyének felderítése és felelősségre vonása érdekében. A legfőbb ügyész a kezdeményezésnek 
eleget tett.  
A szóban forgó ügytípusban hivatalból is indult eljárás az OBH 4045/1999. szám alatt azzal a céllal, 
hogy felülvizsgálja az országgyűlési biztos, hogy az egyes nyomozó hatóságok megtesznek-e 
mindent a gyanúsított személyi adatainak megbízható megállapítására. Az ügyben 2001. második 
felében készített jelentést az általános helyettes, aki az ügyészi, a vámhivatali, az adónyomozói, a 
határőrizeti szervek vonatkozásában nem állapított meg az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosáról szóló törvényben megjelölt és az országgyűlési biztos, illetve helyettese fellépését igénylő 
alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot. Megállapította viszont, hogy a XIV. kerületi 
rendőrkapitányságon folyt olyan nyomozás, melynek egyik ügyintézője és annak parancsnoka 
megsértette a jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az 
alkotmányos joggal összefüggő visszásságot az okozta, hogy az ügyintéző nem intézkedett a 
tisztázatlan személyazonosságú elkövető bűnügyi nyilvántartásba vételére, vagyis elmulasztotta a 
gyanúsított ujjnyomatolását és az ujjnyomatoknak a nyilvántartásba vételezését, ezzel elmulasztotta a 
bemondáson alapuló személyi adatok ellenőrzését is. Az előadó parancsnoka pedig nem tett eleget 
ellenőrzési kötelezettségének, konkrétan nem észlelte a mulasztást, nem adott utasítást az elmaradt 
intézkedések végrehajtására. Mindez oda vezetett, hogy a gyanúsított büntetőeljárásban felhasznált 
személyi adatai nem feleltek meg a valóságnak. Ajánlással azért nem élt az országgyűlési biztos 
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általános helyettese, mert a vizsgálat során a mulasztó rendőrökkel szemben fegyelmi eljárás indult, 
és a rendőrfőkapitány figyelmeztetésben részesítette két beosztottját.  
Ugyancsak új jelenségnek minősült az olyan panasz, melyben a gyanúsítottak bűnügyi 
nyilvántartásba vételüket ellenezték. Erről már volt szó az előzőekben hivatkozott OBH 4045/1999. 
számú ügy vonatkozásában is, melyben az országgyűlési biztos általános helyettese kifejtette, hogy a 
jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben 
alkotmányos visszásság keletkezik, ha a nyomozó hatóság ügyben eljáró tagjának elöljárója a 
nyomozás teljesítése során nem ad utasítást a gyanúsítottként kihallgatott, tisztázatlan 
személyazonosságú személy kilétének megállapításához szükséges ujjnyomatok levételére, a 
daktiloszkópiai nyilvántartásba történő továbbításra, valamint ezeknek az ügyiratban történő 
dokumentálására, továbbá az is, ha a nyomozás előadója sem intézkedik a tisztázatlan 
személyazonosságú gyanúsított azonosításához szükséges ujjnyomatok levételére és azok 
daktiloszkópiai nyilvántartásba való továbbítására. Nem okoz viszont alkotmányos joggal kapcsolatos 
visszásságot és nem állapítható meg fegyelemsértés, amennyiben a nyomozó a büntetőeljárás során 
a tőle elvárható körültekintéssel jár el, vagyis a rendelkezésére álló eszközökkel ellenőrzi a 
gyanúsított szóban bemondott adatait.  
Nem állapította meg az országgyűlési biztos az OBH 1403/2000. és az OBH 2321/2000. számú 
jelentésében az alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a gyanúsított daktiloszkópiai és 
fényképnyilvántartásba vétele miatt, mert az a törvény erejénél fogva - vagyis mert szándékos 
bűncselekmény elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a panaszosokat - kötelező volt. 
Megalapozott volt annak az ügyvédnek a panasza, aki azt sérelmezte, hogy - érvényes 
meghatalmazása ellenére - nem engedte meg a nyomozó hatóság, hogy előzetes letartóztatásban 
lévő védencével beszélhessen. Az OBH 2674/2000. számú jelentésében az országgyűlési biztos 
megállapította, hogy a panaszos ügyvédet a rendőrség azért nem engedte beszélőre a fogva lévő 
gyanúsítotthoz, mert a korábban a hozzátartozótól kapott ügyvédi meghatalmazást a büntetőeljárás 
alá vont személy a fogdában visszavonta. Az ügyvéd a hozzátartozóktól beszerzett új 
meghatalmazást is, de ezekre figyelemmel sem engedélyezték, hogy a védő felvegye a kapcsolatot 
védencével. Végül az ügyben az országgyűlési biztos azért állapította meg a védelemhez való jog 
csorbulását, mert a rendőri szerv a fogvatartott gyanúsítottat nem értesítette a hozzátartozótól kapott 
újabb meghatalmazásról. Ezért az országgyűlési biztos azt ajánlotta a legfőbb ügyésznek, hogy - a 
védelemhez való jog maradéktalan biztosítása, valamint az illetéktelen hatósági beavatkozás 
gyanújának elkerülése érdekében - országos szinten rendezze a problémát. A legfőbb ügyész az 
ajánlást elfogadta, a témát érintő jogalkalmazás egységessé tétele érdekében iránymutatást adott ki. 
Annak ellenére, hogy az országgyűlési biztos nem rendelkezik hatáskörrel a bíróságok 
tevékenységének vizsgálatára, voltak olyan vizsgálati jelentéssel zárult ügyek is, melyeket a 
gyanúsított vagy hozzátartozója azért terjesztett elő, mert sérelmezte a személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedés elrendelését, esetleg fenntartását (OBH 2393/1999. 3277/1999. 
1229/2000. 2096/2000.). Az ilyen ügyekben azért készültek jelentések, mert a beadványoknak voltak 
olyan részei is, melyek alkotmányos joggal összefüggő visszásság gyanújára utaltak. Az 
országgyűlési biztos az OBH 2393/1999. 3277/1999. 2096/2000. 1229/2000. számú ügyekben pedig 
az általános helyettes ismételten hangsúlyozta, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról 
szóló 1993. évi LIX. törvény hatásköri rendelkezéseire tekintettel nem vizsgálhatják a bíróság eljárását 
és döntéseit, így az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozatok megalapozottságát sem. 
 
3.8. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek 
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok az élethez és az emberi méltósághoz, valamint a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő joggal összefüggésben érkeztek az 
országgyűlési biztoshoz. Az egészségügyi törvény értelmében minden betegnek joga van - 
jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, 
folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátáshoz. Az egészségügyi ellátáshoz való 
jog a legalapvetőbb betegjog. Az Alkotmányban deklarált alapvető emberi jog tartalmát nagyrészt az 
egészségügyi törvényben biztosított ún. betegjogok töltik ki. Az egészségügyi ellátáshoz való jog, az 
emberi méltósághoz való jog, az intézmény elhagyásának a joga, tájékoztatáshoz való jog, 
önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga, az egészségügyi dokumentáció 
megismerésének a joga, az ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga. Az egészségügyi 
ellátással kapcsolatos panaszok vizsgálatánál az országgyűlési biztos eljárásának fontos korlátját 
jelenti, hogy orvos-szakmai kérdések vizsgálatára nincs hatásköre, ezért az egészségügyi szolgáltató 
elleni panaszoknak ezen kérdéseken kívül eső körét vizsgálja. A vizsgálatok során állandóan 
felvetődő probléma a finanszírozás hiánya, illetve nem megfelelő volta. Az Alkotmánybíróság 
határozatában kimondta, hogy az egészségügyi finanszírozási rendszer átalakítása önmagában nem 
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alkotmányellenes. A lehetséges átalakítási struktúrák közötti választás a törvényhozó szabadságába 
tartozik, egyúttal azonban a törvényhozó felelőssége is. Ezért a finanszírozási okokra visszavezethető 
és az alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható visszásságot az országgyűlési biztos csak abban 
az esetben állapíthatja meg, ha ez a rendszer az alkotmányosan elfogadott minimális 
követelményeknek sem felel meg. 
Rendszeresen érkeznek az országgyűlési biztosokhoz mentőszolgálattal kapcsolatos panaszok. Több 
újságcikk foglalkozott annak a pécsi férfinak a halálesetével, akihez azért nem ment ki a mentő, mert 
a diszpécser - gyerekes hang hallatán - a hívást álriasztásnak vélte. Az országgyűlési biztos az OBH 
1641/2001. ügyben megállapította, hogy a Mentőszolgálat minden olyan esetben, amikor a bejelentés 
hamis voltának gyanúja miatt elutasítja a kivonulást, veszélyezteti az állampolgárok legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez való jogát. A feltárt visszásság orvoslása érdekében felkérte az 
Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, hogy a vakriasztások ellen éljenek a jogszabályban biztosított 
védekezés lehetőségével, és felhívta a figyelmét a mentésre vonatkozó szabályok betartására. A 
főigazgató az országgyűlési biztosnak sürgetés ellenére sem válaszolt. 
Az országgyűlési biztos nem állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot az OBH 
2977/2001. számú ügyben, amelyben egy Budapesten élő, francia állampolgárságú panaszos azt 
sérelmezte, hogy a mentőszolgálat nem képes a magyar nyelvet nem beszélő személy 
segélykérésének fogadására, tekintettel arra, hogy működik egy olyan segélykérő szám, amelyen 
tudnak fogadni nem magyar nyelvű hívásokat is. A 112-es általános segélykérő számon érkező 
hívásokat a megyei rendőr-főkapitányságokon olyan munkatársak fogadják, akik beszélnek idegen 
nyelveken. Ez a szám ingyenesen hívható, és a rendőr-főkapitányságok ügyeletesein keresztül 
elérhető a mentőszolgálat és a tűzoltóság is. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy magyarul 
nem beszélő személyek is hívhatják a mentőszolgálatot, rendőrséget és tűzoltóságot.  
Az országgyűlési biztos a betegek önrendelkezéshez való jogának érvényesülését vizsgálta az OBH 
5766/2000. számú ügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy a háziorvos kinevezésénél 
figyelmen kívül hagyták a betegek szabad orvosválasztás jogát. Az egészségügyi törvény az 
egészségügyi alapellátás körében a helyi önkormányzatok feladatává teszi a háziorvosi ellátásról való 
gondoskodást. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az önkormányzatot nem terheli 
mulasztás, mert a körülményeknek megfelelően gondoskodott az alapellátás folyamatos 
biztosításáról, és eleget tett a törvényi kötelezettségének. Az álláspályázattal kapcsolatos panasz 
pedig nem tartozik az országgyűlési biztos hatáskörébe.  
Az egészségügyi alapellátás biztosítása körében folytatott vizsgálatot az országgyűlési biztos az OBH 
2171/2001. számú ügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy a helyi önkormányzatok 
különböző módon értelmezik a nem önkormányzati oktatási intézményekben is kötelező 
egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó jogszabályokat. Az országgyűlési biztos az ifjúság 
kiemelt védelemhez, valamint a testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos jogának, továbbá a 
jogbiztonság sérelmének gyanújára tekintettel indított vizsgálatot, és megkereste az egészségügyi 
minisztert álláspontja megismerése céljából. A becsatolt iratokból, és a miniszter válaszából 
megállapította, hogy egyes önkormányzatok a nem általuk fenntartott óvodákba járó gyermekek 
iskola-egészségügyi ellátására nem jelöltek ki személyzetet, és a fenntartóval sem kötöttek 
szerződést. A vizsgálat megállapította, hogy a panasz megalapozott, a visszásság a jogszabály nem 
egyértelmű rendelkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára vezethető vissza, 
ezért felhívta a Kormányt, hogy a több szaktárcát érintő jogszabály alkalmazása körül felmerült 
értelmezési vitát rendezze, és szükség esetén a végrehajtási jogszabályok módosítására intézkedjen. 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a tárcák egyeztetett álláspontját közölve kifejtette, hogy az 
egészségügyi alapellátás akkor is az önkormányzatok feladata, ha nem az önkormányzat az 
intézmény fenntartója. A kapott válasz továbbításával az egyedi ügy megoldódott, és a minisztériumok 
nem zárkóztak el a jogszabályok egyértelműbbé tételétől sem. 
Az egészségügyi ellátáshoz való jog érvényesülésének egyik speciális területe a büntetés-
végrehajtási intézet, ahol az alkotmányos jogok érvényesülése fokozottabb védelmet igényel. Az 
országgyűlési biztos egy konkrét ügy kapcsán a fogvatartottak egészségügyi ellátáshoz való jogát, 
ezen belül az ellátás visszautasításának és az önrendelkezéshez való jognak az érvényesülését 
vizsgálta. Az OBH 3792/2000. ügyben a vizsgálatot végző orvos belenyugodott abba, hogy a 
fogvatartott nem járult hozzá, hogy a röntgenvizsgálatot elvégezzék, és ennek következtében a 
szabadulását követően vált szükségessé műtéti beavatkozás. Az országgyűlési biztos a feltárt 
alkotmányos visszásság jövőbeni elkerülése érdekében kezdeményezést tett a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokának, hogy a fogvatartottak egészségügyi ellátáshoz való jogának 
érvényesülése érdekében intézkedjen a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására. A 
parancsnok a kezdeményezést elfogadta, és a szükséges intézkedéseket megtette.  



 39

Az országgyűlési biztos az OBH 1245/1999. ügyben a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való joggal összefüggő visszásság veszélye miatt indított vizsgálatot, mert a Budapest 
70. sz. posta dolgozói a fertőző betegekről szóló jelentések és vizsgálati anyagok felvételével, 
továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos munkahelyi körülményeiket sérelmezték. A biztos 
megkeresésére az Országos Tisztifőorvos és az Országos Epidemiológiai Központ vezetője a 
panaszt kivizsgálta. Az Epidemiológiai Központ főigazgató főorvosa és a Magyar Posta 
Részvénytársaság Vezérigazgatóságának foglalkozás-egészségügyi főorvosa közösen intézkedtek, 
hogy a fertőzésveszélyt minimálisra csökkentsék, és ennek keretében a foglalkozás-egészségügyi 
osztály soron kívül intézkedést kezdeményezett a Magyar Posta Rt. Budapesti Igazgatóságánál. Az 
országgyűlési biztos megállapította, hogy felmerült az alkotmányos visszásság közvetlen veszélye, 
azonban annak orvoslása érdekében a megkeresést követően az illetékes szervek haladéktalanul 
megtették a megfelelő intézkedéseket, ezért az ügyet további vizsgálat nélkül lezárta. 
 
3.9. Építési ügyek 
A 2001-es évben 30 db építési ügyben tett panaszt fejeztünk be jelentéssel. Ezek közül több, a 
panasz összetettsége folytán más igazgatási területet is érintett, így a környezetvédelmet, út-, vasút- 
és vízépítést, birtokvédelmet, állattartást. 
Az építésügyi igazgatással szemben felmerült panaszok azonosak a közigazgatási ügyek kapcsán 
közismert panaszokkal: a panaszosok sérelmezik a számukra kedvezőtlen döntéseket és/vagy a 
kedvező döntések elmaradását. Sérelmezik az eljárást, illetve hiányolják annak megismerhetőségét. 
Sérelmezik a jogorvoslat igénybevehetőségének lehetetlenségét, a hatóság hallgatását, időn túli 
döntését, a tájékoztatás elmaradását vagy éppen a bírói út kizárólagosságát. A bírósági felülvizsgálat 
lehetőségét a panaszosok egy része nem értékeli tényleges jogorvoslatként, elsősorban mert úgy ítéli 
meg, hogy anyagi helyzetét tekintve nem képes élni vele. Másrészt hiába van a keresetlevél 
benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya, az építkezéseket rendszerint megkezdik, 
sőt be is fejezik a per ideje alatt. A szabálytalanul építkező az esetek nagy többségében 
visszafordíthatatlan helyzetet kíván teremteni, a bíróság (vagy a közigazgatás) részéről ezért őt 
érhető hátrányoknak nincs visszatartó ereje. 
Az építésügy az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábbi, akár évtizedekig 
tartó konstans jogi és természetbeni állapotokat robbanásszerűen felgyorsult folyamatok váltották fel. 
A szabályozás filozófiája is megváltozott, a korábban mindent konkrétan megszabó előírásokat, a 
"minden engedélyköteles"-t a keretszabályozás és a megengedhetőség határainak meghúzása, azon 
belül szabad építtetői akarat érvényesíthetősége váltotta fel. Rendezési tervek korábban 10-30 
évenként készültek, ahol volt egyáltalán, ma pedig szinte naponta változtatják, ami további súlyos 
problémákat vethet fel. 
A lakosság döntő többsége még ma sem ismeri kellőképpen sem a tendenciákat, sem a konkrét 
jogszabályokat, ezért az engedély nélkül végezhető munkákat érintő panaszok esetén is a hatóság 
mulasztását vélelmezik. Sokan nem ismerik az érdekeik érvényesítéséhez szükséges új eljárásokat, 
így a közigazgatásban bevett fellebbezésen és panaszon kívül a tárgyalásokon, helyszíni 
bejárásokon, nyilvános ismertetéseken való részvételt, a kézbesítés helyett a kifüggesztést, az 
újságban való közzétételt stb. Ha a döntés (pl. rendezési terv ismertetése és jóváhagyása) és az 
általuk is észlelhető következmény (pl. a szomszéd építési engedélye) időben nem egyszerre 
következik be, nem igyekeznek résztvenni az alapdöntésben, mert nem ismerik fel az ok-okozati 
összefüggést. Így sérelmezik, hogy az építési engedélyezés kapcsán már nem érvényesíthetik azon 
jogaikat, amelyeket esetleg még a rendezési terv jóváhagyási folyamatában érvényesíthettek volna. 
A természetbeni változás az építkezések számának nagyságrendbeli növekedésében észlelhető, ami 
örvendetes ugyan, de a vele járó "vadhajtások" - pl. az ötletszerűen megkezdett ipari tevékenységek a 
lakóterületeken, a lakóépületekben működő boltok havonkénti profil-, nyitvatartási idő- és tulajdonos 
változása - befolyásolják hátrányosan az állampolgárok életkörülményeit. Sajnálatos jelenség a 
zöldterületek drámai csökkenése. Ebben érhető tetten a magánszemélyek, környezet- és városvédő 
szervezetek, mozgalmak által megfogalmazott "kiszolgáltatottság érzése". Miközben minden 
mozzanat külön-külön törvényes, összességében az életminőség jelentős romlása következik be. 
Az építési ügyekben tipikus a szomszédjogok vélt vagy valós megsértése miatti panasz, amelyekben 
az építtető és szomszédja között a viszony oly mértékig megromlik, hogy mindketten mindenhol 
panaszt tesznek, gyakran több évtizedes sérelmekkel fordulnak az országgyűlési biztoshoz. Mivel e 
viszonyba időről-időre a hatóságokat is bevonják, a vizsgálatokat rendszerint le kell folytatni, főként 
mert a panaszokból nem mindig derül ki, hogy a tulajdonhoz, egészséges környezethez stb. való jog 
sérelme a hatóság magatartásával összefügg-e. (OBH 4866/1999., 603/2000., 6246/2000., 
3421/2001.) Azokban az esetekben, ahol a sérelem megállapítható, általánosnak mondható a 
jogbiztonsággal és a tulajdonnal összefüggő visszásság együttes megállapítása. Az építtető vagy 
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szomszédja tulajdonjoga rendszerint a hatóságok mulasztása, a helytelen jogalkalmazás 
következtében sérül. Ehhez társul néhány esetben a jogszabályok hiányossága. Jellemző az 
építésrendészeti eljárások, a végrehajtás eredménytelensége. Ezek oka csak részben a hatóság 
mulasztása. Sem a társadalmi közeg, sem a végrehajtás eszköztára nem segíti a hatóságot (OBH 
4097/1999., 4530/1999., 534/2000., 6246/2000., 3149/2001.) . 
Nem csökken az olyan ügyek száma, amelyben az önkormányzat településrendezési- tulajdonosi, 
valamint saját alkalmazott jegyzőjének műszaki-államigazgatási feladat- és hatásköre keveredik, 
illetve ütközik (OBH 4530/1999., 5247/1999., 5387/2000., 3149/2001.). 
Továbbra sem rendezett a településrendezési intézkedések végrehajtása, az ezzel kapcsolatos 
elővásárlás, kártalanítás, kisajátítás stb. (OBH 2804/1999., 4097/1999., 5733/1999.). 
Jellemző a közterületek, parkok, zöldterületek, véderdők rohamos fogyása. De miközben az emberek 
általában ellenzik a zöldterület csökkentést, addíg a jogaik megsértéseként értelmezik és panasszal 
élnek a biztoshoz, ha a hatóság az ő külterületi ingatlanaik beépítését nem engedélyezi, vagy az 
önkormányzat azt nem vonja belterületbe. (OBH 1491/1999. 3286/2000. 3002/2001.) 
A panaszosok sajátos csoportját alkotják az engedély nélkül építkezők, akik azt kifogásolják, hogy a 
hatóság az általuk engedély nélkül, szabálytalanul felépített építmény lebontását rendeli el, esetleg 
bírság kiszabásával kényszerítik a végrehajtásra. A legtöbb esetben a vizsgálat jogszerű eljárást tár 
fel, a panaszos mégis vele szemben megnyilvánuló önkénynek érzékeli azt (OBH 1210/2001., 
1304/2001., 1393/2001.). 
Azokban a vizsgálatokban, amelyekben az országgyűlési biztosok nem állapítottak meg a 
panaszosok állampolgári jogaival összefüggő visszásságot, tipikusnak mondható, hogy a hatóságok, 
közszolgáltatók olyan döntéseit nehezményezik, amelyek rájuk nézve kedvezőtlenek. Ez esetben a 
döntés és/vagy az eljárás jogszerűségét is vitatják, akkor is, ha az egyébként törvényes (OBH 
1491/1999., 4866/1999., 3023/2000., 3286/2000., 1210/2001., 1304/2001., 1393/2001.). 
A vizsgált ügyekben tipikus eljárási hibákat tártunk fel. Az építési hatóság nem járt el a törvényben 
előírt határidőn belül: OBH 3230/1999., 3149/2001., 4616/2001., 5152/2001. Nem tekintett ügyfélnek 
valamennyi érdekeltet és/vagy nem értesítette határozatával: OBH 5247/1999. Nem hozott alakszerű 
határozatot, levél formában közölt érdemi döntéseket: OBH 6246/2000. 3421/2001. A tényállást nem 
tisztázta: OBH 4530/1999. 534/2000. 603/2000. Nem biztosította a jogorvoslat lehetőségét, illetve 
nem hívta fel rá a figyelmet: OBH 1911/2001. Nem a hatáskörébe tartozó ügyben járt el, vagy abban 
nem járt el: OBH 5387/2000. Az eljárási szabályok megsértése mellett az anyagi jogszabályt is 
megsértette: OBH 3421/2001. 4530/1999. Jellemző az is, hogy az egyes ügyekben a fent leírtakból 
több, akár az összes eljárási mulasztás is megállapítható volt. 
A panaszokban leírt tényállás tisztázása érdekében az országgyűlési biztosok elsősorban a 
közigazgatási hivatalokat kérték fel vizsgálatra. Azokban az esetekben, amelyekben a rendelkezésre 
álló adatok azt valószínűsítették, hogy a jegyző saját hatáskörében még az ombudsmani vizsgálat 
idején orvosolhatta a panaszt, először tőle kértek a biztosok magyarázatot, iratokat. A folyamatban 
lévő engedély nélküli vagy attól eltérő építkezések miatt tett panaszokban az időmúlás rendkívül 
fontos tényező. Az országgyűlési biztosok vizsgálatáról értesülve a jegyző még érdemi intézkedést 
tehet, így esetleg már nem épül fel a szabálytalan építmény. 
 
3.10. Fogvatartottak ügyei 
Az országgyűlési biztosok mindig megkülönböztetett figyelemmel kísérték a fogvatartottak jogainak 
érvényesülését. Álláspontjuk szerint a bűncselekmények elkövetőit a bíróságok ítéletei csak egyes - 
törvényben meghatározott - jogaikban korlátozták, emellett azonban a büntetés végrehajtása nem 
jelent teljes jogfosztottságot. A fogvatartást végrehajtó hatóságok kötelezettsége, hogy intézkedéseik 
megfeleljenek a jogállammal szemben támasztható elvárásoknak, valamint biztosítsák a 
fogvatartottakat is megillető alkotmányos jogok érvényesülését. Egyedi panaszok alapján vagy 
hivatalból indított eljárásai során az országgyűlési biztos minden esetben vizsgálta, hogy a 
fogvatartási feltételek megfelelnek-e az alkotmányos jogoknak, különösen az emberi méltóság 
védelméhez, az adott körülmények között a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez szükséges 
alapvető követelményeknek.  
A hivatalba lépő új országgyűlési biztosok a vizsgálatok nagy részét a korábban érkezett beadványok 
alapján folytatták, illetve fejezték be. Az országgyűlési biztos általános helyettese a vizsgálati 
tapasztalatok összegzéseként a következőket állapította meg: 
A vizsgálatok többsége a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és letartóztatottak 
helyzetével összefüggésben indult, de a rendőrségi fogdákban fogvatartottak is gyakran fordultak 
panasszal a biztosokhoz. A beadványok számában mutatkozó különbség megközelítően arányban 
állott a két fogvatartotti csoport arányaival. A panaszok hasonló jellegű valós, esetenként vélt 
sérelmek miatt keletkeztek, függetlenül a fogvatartottak jogi helyzetétől. A hasonlóság ellenére a 
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rendőrségi fogdákban fogvatartottak beadványaikban az elítéltekénél hátrányosabb helyzetről 
számoltak be, egyes esetekben az Alkotmányban rögzített emberi jogok súlyos sérelme is 
megállapítható volt. 
Az egyéb panaszokat is kiváltó, alapvető gond - mindkét intézmény-csoportnál - a zsúfoltság, a 
fogvatartotti létszám és a börtönök, rendőrségi fogdák eredeti befogadóképessége közötti jelentős 
különbség. A rossz elhelyezési körülmények növelték a belső konfliktusok veszélyét, sértették a 
fogvatartásra vonatkozó jogszabályokat, nehezítették a fogvatartottak helyzetét és az őrszemélyzet 
munkáját. A férőhelyeket meghaladó fogvatartotti létszám miatt az őrök túlterheltek, az állomány 
fluktuációja és a létszámhiány jelzi, hogy a problémák nem csak a fogvatartottak jogait csorbítják. A 
büntetés-végrehajtási intézmények telítettsége összességében kb. 160 %-os, aminek a 
csökkentésére - kezdeményezéseinkkel összhangban - az igazságügyi tárca és a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága jelentős erőfeszítéseket tett. Több intézetet bővítenek, illetve 
a fővárosban egy korszerű előzetes-ház kezdte meg a működését. 
A zsúfoltságot több panaszos kifogásolta, megalapozottságukról a helyszíni vizsgálatok  során is 
meggyőződtünk. Az OBH 4963/2001. számon, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
folytatott vizsgálat megállapította, hogy a telítettség a panaszolt időben jelentősen meghaladta a 
befogadható létszámot. Az általános helyettes a jogbiztonság sérelme miatt felkérte a bv. országos 
parancsnokát, hogy vizsgálja meg a zsúfoltság megszüntetésének vagy enyhítésének lehetőségét. A 
parancsnok szerint a büntetés-végrehajtás intézetrendszerének hosszú távú fejlesztéséről szóló 
2072/1998. (III. 31.) Korm. határozat alapján a Baranya Megyei Bv. Intézet 50 fős bővítésére 2005-
2007 között kerül sor. Addig is az intézet vezetősége és az Országos Parancsnokság szakfőosztályai 
megtesznek mindent annak érdekében, hogy az intézetben elfogadható körülmények között 
tarthassák a fogvatartottakat. 
Egy veszprém megyei bv. intézetben fogvatartott sérelmezte, hogy a napi séta rendszerint elmarad, 
vagy a jogszabályban előírt időtartamot nem tartják be, és a fogvatartottak számára a heti egyszeri 
fürdési lehetőséget sem biztosítják. Az általános helyettes az OBH 2152/1999. ügyben megállapította, 
hogy a bv. Intézetben a zárkák a föld felszíne alatt vannak, így a természetes fény sem a hivatásos 
állomány, sem a fogvatartottak számára nem biztosított. A jogszabályban előírt normatíva szerint az 
intézet 55 fő fogvatartására alkalmas, valójában a fogvatartotti létszám a vizsgálat idején ennek 
négyszerese volt, így az egy fogvatartottra jutó szabad mozgástér a zárkákban csak 0,8 négyzetméter 
volt.

 
A zsúfoltság miatt az intézet nem tudta teljesíteni a napi szabad levegőn tartózkodásra vonatkozó 

előírásokat sem. Az országgyűlési biztos általános helyettese már 1997-ben javasolta az intézet 
bezárását. Folyamatban van az új Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kivitelezése, amely 
várhatóan enyhíti az elítéltek zsúfolt elhelyezését.  
Az OBH 1872/1999. számú ügyben a Pálhalmai Bv. Intézet sándorházai részlegében folytatott 
helyszíni vizsgálat időpontjában ott 868 férfit tartottak fogva, a telítettség 161 százalékos volt. A 
zsúfoltság a fogvatartottak alkotmányos jogait sértette. A tapasztalt körülmények az embertelen, 
megalázó bánásmód tilalmába ütköztek. Az általános helyettes a visszásság orvoslására ajánlotta az 
igazságügyminiszternek, hogy ha a felkészítő-befogadó részlegekben a szabadságvesztés és az 
előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII.12.) IM rendelet fogvatartási 
előírásai nem biztosíthatók, úgy korlátozza a felkészítési eljárás időtartamát. Az igazságügyminiszter 
a jogszabály módosítását nem tartotta indokoltnak, de a körülmények javításának szükségességével 
egyetértett.  
Hasonló a helyzet a körszállítások lebonyolításánál, ahol általában 40-50 személyt helyeznek el olyan 
zárkákban, amelyeknek a befogadóképessége 10-15 fő. A körszállításra váró elítélteket Budapesten a 
Budapesti Fegyház és Börtönben gyűjtik össze. Itt egy-egy szállítási napon átlagosan kb. 1000 
fogvatartott várja a továbbszállítást. A zárkák, melyekben az elítéltek várakoznak zsúfoltak, bennük 
sem mosdó, sem mellékhelyiség nincs.  
Az elmúlt évben zárult le a Szeged-Nagyfa Országos Bv. Intézetben tartott átfogó vizsgálat, amelynek 
eredményeként az országgyűlési biztos megállapította, hogy az egészséges környezethez, valamint a 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal kapcsolatban visszásságot okoz, valamint 
az élethez és az emberi méltósághoz való jog sérelmének közvetlen veszélyét is magában rejti, ha a 
bv. intézet épületei és teljes infrastruktúrája leromlott. Ajánlotta az igazságügyminiszternek és a Bv. 
országos parancsnokának a nagyfai bv. intézet bizonyos épületrészeinek bezárását a teljes 
felújításig, illetve haladéktalan felújítását, a lakóegységek hiányzó felszerelési-berendezési tárgyainak 
pótlását, továbbá a bv. országos parancsnokának külön ajánlást is tett a feltárt egyéb visszásságok 
mielőbbi megszüntetésére. 
Az igazságügyminiszter nem értett egyet a nagyfai bv. intézet I-es és II-es elhelyezési épületeinek, 
valamint az idegenrendészeti körlet egyes helyiségeinek alkalmatlanná nyilvánításával, mivel ez 
zavart okozott volna a büntetés-végrehajtás működésében. Az országgyűlési biztos azonban 
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ajánlását fenntartotta, mivel az nem irányult a szóban forgó intézet teljes vagy részleges bezárására, 
hanem csak arra, hogy az épületeket úgy újítsák fel, hogy az ott szolgálatot teljesítő bv. dolgozók, 
valamint a fogvatartottak élethez, testi és lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez 
való minimális jogai érvényesülhessenek. Végül a miniszter az ajánlást teljes egészében elfogadta, a 
nagyfai bv. intézet felújítási munkálataira ütemtervet készíttetett, meghatározva a munkálatok 
befejezési időpontját is.  
Több esetben érkeztek panaszok a rendőrségi fogdákban elhelyezett fogvatartottaktól, akik közül 
sokan hónapokig élnek olyan zárkákban, ahol testi szükségleteik elvégzésére sincs lehetőségük. 
Különösen a fővárosi, központi fogdák állapota kifogásolható. Sajnálatos, hogy az itt észlelt 
alkotmányos visszásságok orvoslását szolgáló ajánlásainkat a rendőri vezetés nem támogatta. 
Az OBH 3042/2001. ügyben egy Gyorskocsi utcai fogdában fogvatartott azt sérelmezte, hogy 4 
hónapja csak négy naponta, mindössze 10-15 perc időtartamban biztosították számára a szabad 
levegőn való tartózkodás lehetőségét. A zárkákban rengeteg a csótány, a közös tisztálkodó 
helyiségek nagyon koszosak, a falakról omlik a vakolat. A Gyorskocsi utcai fogdában nagy 
zsúfoltságot, és a fogdaőri állomány létszámhiányát állapítottuk meg. A fogda parancsnoka szerint a 
fogvatartottak létszáma miatt naponta átlagosan csak 20-25 perc szabad levegőn tartózkodást tudnak 
számukra biztosítani. A fogdában történő minden egyéb mozgás zárkaegységenként történik, ezért 
egy zárkára csak ennyi idő biztosítható. További nehézségeket jelent a napirendben előírtak 
betartásában a sétálóudvarok száma és a személyzet korlátozott létszáma. A fogda állapota rendkívül 
leromlott. A csótányirtás negyedévente történik, de nem sikerült teljesen kiirtani őket. A zárkákba alig 
jut természetes fény. Több zárkában nincs folyóvíz, WC pedig csak a folyosón van, ahová a 
fogvatartottak kopogással, kiáltozással kéredzkednek ki. A fogvatartottak birtokában tartható tárgyak 
tárolására nincs elegendő hely. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a fogdaszolgálat - a BM 
rendelet vonatkozó előírása ellenére - nem biztosítja a fogvatartottak számára naponta a szabad 
levegőn való tartózkodást. Ez visszásságot okoz a jogbiztonság követelményével, és a fogvatartottak 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogával összefüggésben. A sétáltatás 
túlórában, a törvényes pihenőidő terhére történő megoldása pedig sérti a fogdaőröknek a pihenéshez 
és a szabadidőhöz való alkotmányos jogát. 
Figyelemmel arra, hogy a fogda egyes részei nem, más részei pedig csak korlátozottan alkalmasak 
huzamos emberi tartózkodásra, az országgyűlési biztos általános helyettese ajánlást tett az országos 
rendőr-főkapitánynak, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fogda teljes felújítása, a zárkák 
megfelelő átalakítása (alapterület, folyóvízzel való ellátás, WC biztosítása, megvilágítás, szellőzés 
javítása) érdekében. Az országos rendőr-főkapitány 2001 szeptemberében  azt a tájékoztatást adta, 
hogy egy PHARE program keretében lehetőség nyílik a fogda korszerűsítésére. A biztos általános 
helyettese a választ elfogadta. 
A budapesti rendőr-főkapitány álláspontja szerint a bűnüldözési és nyomozati érdekek maradéktalanul 
csak úgy biztosíthatóak, ha - figyelembe véve a fogdaőrök létszámát és a rendelkezésre álló 
sétaudvarok méretét is - a sétáltatást zárkánként végzik. Az általános helyettes ezért felkérte a 
főkapitányt, hogy a kezdeményezést terjessze fel az ORFK-hoz. Az országos rendőr-főkapitány 
egyetértett a budapesti rendőr-főkapitánnyal, és kifejtette, hogy a bűnüldözési és nyomozati érdekek 
primátusa miatt a kötelező elkülönítést a fogvatartottak szabad levegőn tartózkodása során is 
biztosítani szükséges. A sétaudvarok méretei pedig amúgy is maximum két zárkában elhelyezett 
fogvatartottak egy időben való szabad levegőn tartózkodását teszik lehetővé. Az általános helyettes 
nem vonta kétségbe a kötelező elkülönítés jogosságát és szükségességét, ezért 2001 decemberében 
ajánlást tett a belügyminiszternek, hogy más módon teremtse meg a BM rendeletben foglaltak 
érvényesüléséhez szükséges feltételeket. A válaszadás határideje még nem telt le. 
Az OBH 1499/2000 számú ügyben az általános helyettes egy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság fogdájában fogvatartott panaszára megállapította, hogy az emberi méltósághoz való 
joggal összefüggő visszásságot okoz, ha a rendőrségi fogda nem biztosítja a fogvatartott számára a 
jogszabályban előírt fekhelyet. A fogdában a fogvatartottak elhelyezésére 40 rögzített fekhely szolgál, 
átmenetileg azonban a fogvatartottak létszáma meghaladta a fekhelyek számát, ilyenkor matracokon 
biztosítanak fekhelyet. Az ilyen elhelyezés időtartama nem haladja meg a két hetet. A 
mellékhelyiségek használatához az őrszemélyzet egyenként engedi ki a zárkákból a fogvatartottakat. 
A mellékhelyiségre való kijutás őrszemélyzet alacsony létszáma miatt késhet. A vizsgálat 
megállapította, hogy ha a fogdában nincs elég férőhely, a fogvatartottat más rendőrségi fogdába kell 
szállítani. A fogda parancsnoka ennek elmulasztásával az emberi méltósághoz való joggal 
összefüggő visszásságot okozott. Az országgyűlési biztos 2001. májusában felkérte a 
belügyminisztert, hogy rendelje el a rendőrségi fogdák zárkáiban elkülönített mellékhelyiség 
kialakítását. A panaszoséhoz hasonló eset jövőbeni előfordulásának megakadályozása érdekében az 
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országgyűlési biztos ajánlásában felhívta a figyelmet a fogvatartottak jogszabályi előírásnak megfelelő 
elhelyezésére. Az érintettek az ajánlást elfogadták. 
Sajátos problémára hívta fel a figyelmet egy panaszos, aki sérelmezte, hogy a Budapesti Fegyház és 
Börtönben az intézet parancsnoka nem engedélyezte - intézetbeli házasságkötését követően - a 
fizikai együttlétet házastársával. (OBH 2553/2001.) Az előzetes letartóztatását töltő panaszos az 
ellene folyamatban lévő büntetőügyben hosszú időtartamú szabadságvesztésre számított, ezért kérte, 
hogy élettársával az intézetben házasságot köthessen, továbbá, hogy az intézet biztosítsa a közös 
gyermek vállalásához szükséges fizikai együttlét feltételeit. A börtön parancsnoka úgy foglalt állást, 
hogy a házasságkötésnek nincs akadálya, a szükséges írásbeli nyilatkozat és a bíróság engedélye 
esetén a házasságkötéshez ő is hozzájárul, a gyermek vállalással kapcsolatos kérelmet azonban 
elutasította azzal az indokkal, hogy azt sem a jogszabályi, sem a tárgyi feltételek nem teszik lehetővé. 
Álláspontjával az igazságügyminiszter is egyetértett. Kifejtette, hogy a hatályos jogszabályok szerint a 
bv. intézetben előzetes letartóztatását töltő személy és hozzátartozója, valamint más személy 
kapcsolattartási lehetősége csak a látogatásra, csomagküldésre és levelezésre terjed ki. A látogatást 
az arra kijelölt helyiségben, asztal mellett, ülve kell lebonyolítani. Rámutatott arra is, hogy ha a 
panaszos és élettársa a bv. intézetben házasságot köt, beszélgetést kérhetnek, melynek végrehajtása 
megegyezik a látogatásra vonatkozó szabályokkal. Az igazságügyminiszter végül rögzítette, hogy az 
új büntetés-végrehajtási törvény kodifikációja során lehetőség lesz a szóban forgó kérdés esetleges 
szabályozására. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy nem sérültek a panaszos alkotmányos emberi jogai. Az 
emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezmény 8. cikke a családhoz és a 
magánélethez fűződő jog tiszteletben tartását általánosságban, részletezés nélkül írja elő. A 
keretjogszabályt tartalommal kitöltő Emberi jogok Európai Bizottságának és Bíróságának több 
döntése tartalmazza, hogy az elítélteket is megilleti a házasságkötés joga. A Bizottság szerint 
azonban nem minősül a hivatkozott 8. cikk sérelmének, ha a börtönhatóságok nem engedélyezik a 
házastársak felügyelet nélküli találkozását és házaséletük folytatását, és az sem, ha a 
börtönhatóságok az elítéltek házastársai részére nem engedélyezik az ún. házastársi látogatást, 
amely a szexuális együttlét lehetőségét is biztosítaná. Az országgyűlési biztos szerint az ügyben 
hozott parancsnoki döntés megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak, ezért vizsgálatát ajánlás nélkül 
fejezte be. Az igazságügyminiszter azonban nem zárta ki, hogy az új bv. törvény kodifikációja során a 
jogalkotó megfontolja a házastársi együttlét jogi szabályozásának lehetőségét, ezér a biztos kérte, 
hogy a szóban forgó törvényalkotás során vegyék figyelembe a panaszos által felvetett problémát és 
törekedjenek annak megnyugtató megoldására. 
Az új törvényre vár az OBH 1431/2001. és 4497/2001. ügyben feltárt kérdések rendezése is. Egy 
terhesség miatti büntetés-félbeszakítási kérelem elutasításával, illetve a börtönben született 
gyermekekkel való szülői kapcsolattartás szabályozatlanságával összefüggésben sérelmezték, hogy 
a Kalocsai Fegyház és Börtönben fogvatartott, 17 hetes terhes élettársa - az élelmezés hiányosságai 
miatt - sokat fogyott, ráadásul hideg vízben kell mosdania, amitől felfázott és fertőzést kapott. Kérték a 
büntetés végrehajtásának egy évre történő félbeszakítását, valamint kegyelmi kérvényt nyújtottak be 
az igazságügyminiszterhez. Az országgyűlési biztos az anyáknak a gyermek születése előtti és utáni 
védelemhez való jogát érintő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el. A BVOP tájékoztatása 
szerint a fogvatartott mind Kalocsán, mind Tökölön a terhes nőket megillető ellátásban részesült. A 
fogvatartott több hetet töltött a Tököli Központi Kórházban, ahol szakorvosi vizsgálaton és kontrollon 
vett részt. A kórházi zárójelentések szerint terhessége normális volt, ezért panaszmentesen 
visszaküldték Kalocsára.  
A panaszos és élettársa 2001 januárjában kérték a büntetés végrehajtásának egy évre történő 
félbeszakítását. Az engedély megadásáról - a Bv. tvr. értelmében - az igazságügyminiszter 
mérlegelési jogkörben dönt. A bv. intézet parancsnoka a főorvos, ill. a nevelő pozitív véleménye, 
továbbá a XVIII. kerületi Rendőrkapitányságtól és az illetékes polgármesteri hivataltól beszerzett 
információk alapján - a fogvatartott személyiségét és családi körülményeit figyelembe véve - a 
büntetés végrehajtásának félbeszakítását javasolta. A BVOP álláspontja szerint orvosi szempontból - 
a fogvatartott normális terhességére tekintettel - nem volt indokolt a félbeszakítás. Az Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára 2001 áprilisában elutasította a kérelmet. Az elítélt 
bűncselekményének súlyosságára és szabadulási idejére tekintettel nem engedélyezték a büntetés-
végrehajtás félbeszakítását. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese - az Alkotmánybíróság 5/1992. (I. 30.) határozatában 
foglaltakra is figyelemmel - megállapította, hogy az igazságügyminiszter döntése elleni jogorvoslat 
lehetőségének hiánya visszásságot okoz a jogorvoslathoz való alkotmányos joggal összefüggésben. 
Ajánlást tett az igazságügyminiszternek, hogy intézkedjen a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet megfelelő 
módosításáról. 
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Az igazságügyminiszter tájékoztatta a biztost, hogy a Bv. tvr. módosítása során kívánják 
megteremteni a jogorvoslat lehetőségét a miniszteri hatáskörbe tartozó büntetés-félbeszakítási 
kérelmek elbírálása esetén, oly módon, hogy első fokon a közigazgatási államtitkár járna el. 
Az általános helyettes egyetértett a megoldási javaslattal, ugyanakkor kiegészítő ajánlást tett. Jelen 
esetben ugyanis a döntés nemcsak az anyát, hanem gyermekét is érintette, a születendő gyermeknek 
pedig alapvető érdeke és alkotmányos joga, hogy csecsemőkorától kezdve lehetőleg családban 
nevelkedjen. Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermek jogairól szóló nemzetközi 
egyezmény értelmében a hatóságoknak minden, a gyermeket érintő döntésükben elsősorban a 
gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. Mindezekre tekintettel az általános helyettes 
felkérte az igazságügyminisztert, hogy kezdeményezze a Bv. tvr. olyan módosítását, mely szerint a 
terhesség alatt vagy közvetlenül a szülés után kért büntetés-félbeszakítási kérelmek elbírálásakor 
elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni. A miniszter a kiegészítő 
ajánlással egyetértett, de kifejtette, hogy azt csak az új Bv. törvény keretében tartja 
megvalósíthatónak. Tekintettel azonban arra, hogy az új törvény szövegének kidolgozására csak az új 
Btk. kodifikációját követően kerülhet sor, az általános helyettes - ajánlását módosítva - felkérte a 
minisztert, hogy a javasolt jogszabály-módosítást a 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletbe építse be. Az 
igazságügyminiszter az ajánlást elfogadta, és 2002 januárjában úgy tájékoztatta az általános 
helyettest, hogy a rendelet módosítása folyamatban van. 
A gyermek megszületése után a Tököli Bv. Kórházban ideiglenesen elhelyezett elítélt férje 
sérelmezte, hogy kisfia születéséről csak napokkal később tájékoztatták, a feleségével nem 
beszélhetett telefonon, újszülött fiát pedig nem láthatta a bv. kórházban. Csupán a havi egyszeri 
beszélőt biztosították számukra, ekkor 19 naposan, 5 percre láthatta a gyermekét egy üvegen 
keresztül. Az intézet nem adott semmilyen felvilágosítást a gyermek állapotáról, ellátásáról, ráadásul a 
kisfiú nem az anyjával együtt van elhelyezve. A panaszos kifogásolta, hogy felesége nem viselheti az 
asszonynevét a bv. intézetben. Az általános helyettes a gyermeknek a megfelelő testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre, illetve gondoskodásra való jogát, valamint a szülőknek a 
gyermeküknek adandó nevelés megválasztásához való jogát érintő visszásság gyanújára tekintettel 
OBH 4497/2001. számon vizsgálatot rendelt el. A kisgyermekes anyák helyzete nem egyforma a bv. 
intézetben. Az ún. roomingin kórteremben két anya, illetve gyermek közös elhelyezését tudják 
biztosítani. A házirend szerint a roomingin kórteremben - írásbeli kérelmére - az az anya helyezhető 
el, aki pszichésen kiegyensúlyozott, bizonyos intelligencia-szinttel rendelkezik és megfelel a higiénés 
elvárásoknak. Az engedélyt - az osztályt vezető főorvos szakmai véleménye alapján - a főigazgató 
főorvos adja meg. A helyszíni vizsgálat időpontjában az osztályon lévő többi kilenc anya - köztük a 
panaszos felesége is - csak a szoptatás idején lehetett együtt gyermekével. 
A bv. kórházban született és elhelyezett gyermekek láthatását a bv. országos parancsnokának, 
valamint a Központi Kórház főigazgató főorvosának új intézkedései szabályozták 2001. szeptember 1-
től. Az intézkedés alapján a terhes nő nyilatkozatától függően küldenek értesítést a gyermek 
születéséről. A kapcsolattartásra jogosult személyek részére a soron kívüli látogatás lehetőségét 
biztosítják, ezenkívül rendszeres - heti egyszeri - látogatásra is jogosultak. A vizsgálat szerint a jogi 
szabályozás hiánya sértette az apa és a bv. kórházban született gyermeke alkotmányos jogait. A 
Csjt.-ben és a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezményben foglalt kapcsolattartás joga mind a 
gyermeket, mind a különélő szülőt megilleti, ez a szülőnek kötelessége is. A gyermeket nevelő 
személy pedig köteles biztosítani a zavartalan, személyes és közvetlen kapcsolattartást. A kiadott 
intézkedések az apa panaszát orvosolták. 
Az általános helyettes megállapította továbbá, hogy az anyák és gyermekük együttes elhelyezésének 
hiánya sérti az érintett gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
védelemre, illetve gondoskodásra való jogát, továbbá hátrányos megkülönböztetést jelent a 
számukra. Mindezekre tekintettel ajánlást tett az igazságügyminiszternek, hogy intézkedjék a 
megfelelő körlet létrehozása érdekében. Az igazságügyminiszter az ajánlást elfogadta, és 
tájékoztatást adott, hogy 2002 első félévében, a feltételeknek leginkább megfelelő Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézet II. Egységében tervezik kialakítani az anya-gyermek körletet. A munkálatok kb. 20 
millió Ft-ra becsült összege az IM költségvetéséből kigazdálkodható. 
A büntetés végrehajtás során meg kell akadályozni minden olyan cselekményt, amely akár a 
fogvatartottak, akár az őrszemélyzet részéről a kínzás, vagy az embertelen, megalázó bánásmód 
tilalmába ütközne, vagy sértené az emberi méltóságot. A panaszok között csak kivételesen fordult elő 
bántalmazást sérelmező beadvány. Egy bv. intézetben fogvatartott az OBH 4479/2000. ügyben azt 
sérelmezte, hogy zárkatársai bántalmazzák, személyes használati tárgyait elveszik, és a bv. hivatásos 
állománya nem tesz ellene semmit. A panaszos elhelyezését a vele kapcsolatban kialakult gyakori 
konfliktusok miatt, a befogadását követően 11 alkalommal változtatták meg. Három hónap elteltével a 
panaszos egyik zárkatársa jelentette, hogy a panaszos több napja fájlalja a fülét. Az orvosi vizsgálat 
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megállapította, hogy berepedt a dobhártyája. A panaszos elmondta, hogy sérülését zárkatársa okozta. 
A fegyelmi eljárás során a vallomását visszavonta, ezért az intézet parancsnoka a fegyelmi eljárást 
megszüntette. Az országgyűlési biztos 2001 márciusában megállapította, hogy az intézet eljárása az 
élethez és emberi méltósághoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott, mert a megindított 
fegyelmi eljárást az ügy tényleges kivizsgálása nélkül szüntették meg. Felkérte a Bv. országos 
parancsnokát, hogy vizsgálja meg az intézet parancsnokának a fogvatartotti bántalmazások 
elszaporodása miatti felelősségét. Az érintett az országgyűlési biztos ajánlását elfogadta. 
A panaszbeadványok jelentős része ez évben is kisebb jelentőségű sérelmek miatt érkezett. Többen 
panaszkodtak az élelmezés színvonala miatt, mások a hozzátartozók részére nehezebben 
megközelíthető bv. intézetbe szállítás, vagy éppen az átszállítás iránti kérelem elutasítása miatt, 
esetleg a megszokott gyógyszerek hiányát, vagy az orvosi kezeléssel összefüggő sérelmeket kérték 
kivizsgálni. (OBH 2860/2000.) A vizsgálatok ezekben az ügyekben általában nem tártak fel 
alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságokat. A vizsgálatok eredményeként megállapítható volt, 
hogy a büntetés-végrehajtás a rendelkezésére álló anyagi lehetőségek keretein belül biztosítja a 
fogvatartottak egészségi állapotához, végzett munkájához, vallási igényeihez igazodó ellátást. Nem 
igazolódtak az egészségügyi ellátásra vonatkozó panaszok sem. A gyógyszerek árának emelkedése 
ellenére a betegek gyógykezeléséhez szükséges gyógyszereket minden esetben biztosították. Az 
orvosi ellátás színvonala nem marad el a civil intézményektől, sőt a rendszeres orvosi vizsgálatok, 
szűrések eredményeként a fogvatartottak többségének egészségi állapota a korábbiakhoz képest 
javult.  
A fogvatartottakat is megillető alkotmányos jogok sérelme általában nem volt megállapítható azokban 
a panaszokban, amelyeket a fogvatartással összefüggő magatartási szabályok megkövetelése, a 
korlátozott kapcsolattartási lehetőségek, a büntetés-végrehajtás keretében nem teljesíthető kérelmek 
elutasítása, a biztonsági intézkedések és ellenőrzések váltottak ki. Alkotmányos jogsérelem 
hiányában az ilyen ügyekben a vizsgálatot ajánlás nélkül megszüntettük. 
 
3.11. Fogyatékosok ügyei 
A fogyatékos személyek jogaival, ellátásával összefüggő panaszok több kérdést érintenek: ide 
tartoznak a fogyatékosok intézményi elhelyezésével kapcsolatos problémák (OBH 493/2000.), a 
fogyatékosoknak adható különböző támogatásokat érintő panaszok és a különböző szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés lehetőségeit felvető beadványok. 
A beszámolási időszakban kiemelkedően sok olyan panasz érkezett, mely a fogyatékkal élőknek 
adható különböző anyagi támogatási formákra vonatkozott. Ezeknek a panaszoknak a száma 
magasan meghaladja a fogyatékosok esélyegyenlőségének, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
hiányát sérelmező beadványokét. Ha az országgyűlési biztoshoz érkező beadványok alapján 
kívánunk egy társadalmi csoport problémáira vonatkozóan következtetést levonni, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek számára a megélhetési problémák jelentik az 
elsődleges gondot. Ehhez képest a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya, az 
esélyegyenlőtlenségek kérdése még mindig csak másodlagos.  
Az anyagi támogatásokra vonatkozó panaszok két csoportra oszthatók. Az egyik csoportot a parkolási 
engedéllyel mint közlekedési támogatással összefüggő beadványok alkotják. Három esetben azt 
sérelmezték, hogy a parkolási engedélyekkel csak a kijelölt helyen várakozhatnak ingyenesen, de ha 
ezek foglaltak, semmit nem ér az engedélyük, hiszen másutt fizetni kell a várakozásért (OBH 
4729/2000. 1972/2001. 6309/2000. 1132/2001.). Ilyen tartalmú panaszokat az országgyűlési biztos az 
előző beszámolási időszakban már vizsgált. Az akkori vizsgálat eredményeképpen jogszabályok 
módosításával a jogalkotó megteremtette a mozgássérültek számára a nem csak a kijelölt helyekre 
vonatkozó ingyenes parkolási lehetőséget. A jogszabályváltozás után az önkormányzatok is 
módosították rendeleteiket. A panaszosokat, akiket így már minden várakozóhelyen megillet az 
ingyenes parkolás lehetősége, az országgyűlési biztos tájékoztatta a korábbi vizsgálatról és a 
jogszabályok változásáról.  
A KRESZ 2001 májusában hatályba lépett módosítása, amely a parkolási engedéllyel rendelkező 
mozgáskorlátozottak számára lehetővé tette, hogy bármely parkolóhelyen díjfizetés nélkül 
várakozhatnak, további panaszokat eredményezett. Az önkormányzatok véleménye szerint az ilyen 
széles körben ingyenes parkolásra jogosító parkolási engedélyekkel való visszaélések száma 
megnőtt, az engedélyek hamisítása gyakoribb, ezért az ellenőrzést az önkormányzatok szigorították. 
Az országgyűlési biztos hivatalához sok olyan beadvány érkezett, melyben az igazolványt jogosan 
használó mozgássérültek kifogásolták az ellenőrzési eljárást, és a velük szemben alkalmazott 
szankciókat. Az országgyűlési biztos az OBH 3266/2001. 3319/2001. 3553/2001. 3722/2001. 
4356/2001. 4608/2001. számú beadványok vizsgálata során megállapította, hogy a társulások 
kötelesek lettek volna a parkolási engedélyeket ellenkező bizonyításig valódinak elfogadni. 
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Megállapította továbbá, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak, mint a közszolgáltatás nyújtása során 
eljáró társulás meghatalmazójának, biztosítania kellett volna azt, hogy meghatalmazottja ne járhasson 
el jogszabálysértő módon - azaz ne kötelezhesse az ingyenes parkolásra jogosító engedéllyel 
rendelkező mozgássérülteket további bizonyításra -, és figyelemmel kellett volna lennie arra is, hogy 
ha a parkolási engedélyt hamisnak és így a kedvezmény igénybevételét jogosulatlannak tartják, a 
társulásokat, illetve az önkormányzatot terheli az erre vonatkozó bizonyítási kötelezettség. A 
beadványokkal kapcsolatban az országgyűlési biztos a jogbiztonság követelményével és az 
esélyegyenlőség biztosításának célkitűzésével összefüggésben állapított meg visszásságot. 
A támogatási rendszerrel kapcsolatos panaszok másik csoportját a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény által bevezetett fogyatékossági 
támogatás megállapítását és a közlekedési kedvezmények közül a személygépkocsi szerzési 
támogatást érintő beadványok alkották. Az első támogatási formára vonatkozó jogszabályok már a 
korábbi években megszülettek, de a folyósítás csak 2001. július 1-je után kezdődött, így a problémák 
is csak a beszámolási időszakban merültek fel. A jogszabály által használt "mozgásszervi fogyatékos" 
kategória megfogalmazása miatt sok kérelmező állapota ellenére nem részesült a támogatásban. Az 
említett jogszabály szerint mozgásszervi fogyatékosként fogyatékossági támogatásra - a többi feltétel 
teljesülése esetén - az a személy jogosult, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg 
funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és 
szükségszerű használatát igényli, állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre 
nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. A gyermekkoruk óta mozgássérült panaszosok 
fogyatékossági támogatás iránti kérelmét azért utasították el, mert nem használták a felsorolt 
segédeszközök valamelyikét, illetve az általuk használt segédeszközt nem tartalmazta a jogszabály 
melléklete. Az országgyűlési biztos azon mozgáskorlátozottak tekintetében, akik súlyosan 
fogyatékosok, de segédeszköz használatának hiányában nem részesülhetnek a fogyatékossági 
támogatásban, az emberi méltósághoz való joggal, a diszkrimináció tilalmával és a szociális 
biztonsághoz való joggal összefüggésben állapított meg visszásságot. (OBH 5314/2000. 4892/2001.)  
A közlekedési kedvezmények közül a személygépkocsi szerzési támogatás a korábbi években is sok 
panaszra adott okot. A beszámolási időszakban két olyan beadványt vizsgált az országgyűlési biztos, 
mely a támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozott. Az egyik esetben eljárási szabálysértések 
adtak alapot az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság megállapítására (OBH 3442/2001.). A 
másik esetben szintén eljárásjogi panasz miatt érkezett a beadvány, azonban a konkrét esetből 
kiindulva a támogatás feltételeinek vizsgálatára került sor (OBH 4876/2001.). A vizsgálat 
megállapította, hogy azok a súlyos mozgássérültek, akik jogosítvánnyal nem rendelkeznek és ezért a 
gépkocsi használatához családtagjuk segítségét kénytelenek igénybe venni, a támogatás célja és 
állapotuk szempontjából homogén csoportnak tekinthetőek és összehasonlítható helyzetben vannak. 
A jogalkotó mégis különbséget tett közöttük aszerint, hogy ki vállalja a mozgássérült személy 
szállítását és arra az esetre, ha a mozgássérült személy szállítását a gyermek vagy a testvér vállalja, 
a jogalkotó szigorúbb jogszabályi feltételeket szabott. Ez a különbségtétel alkotmányos indok 
hiányában önkényes. Sérti az emberi méltóságot ha a jogalkotó az érintetteket nem kezeli egyenlő 
méltóságú személyként, nem azonos figyelemmel és méltányossággal értékeli a súlyos 
mozgáskorlátozottak egyéni szempontjait. A jogalkotó az ajánlás nyomán ígéretet tett a visszásság 
orvoslására, melyre a közlekedési kedvezmények rendszerének teljes felülvizsgálata keretében kerül 
majd sor. 
Az országgyűlési biztos 2001-ben vizsgálta a siketek nyelvi jogait. A közlekedéssel és 
akadálymentességgel kapcsolatos panaszokon túl ez volt az egyetlen olyan vizsgálat, mely nem az 
anyagi támogatási rendszerre vonatkozott, hanem közvetlenül az esélyegyenlőség kérdését érintette 
(OBH 3907/2000. 3903/2001.) A vizsgálat megállapította, hogy a siket személyek 
esélyegyenlőségének javításában kulcsszerepe van a siketek nyelvi jogai és ezen belül a siketek 
jelnyelve elismerésének. Megállapította, hogy a siketek nyelvi jogaira, illetve a siketek jelnyelvének 
elismerésére vonatkozó szabályozás hiánya a diszkrimináció mentes elbánáshoz való joggal és az 
esélyegyenlőség állami célkitűzésével összefüggésben okozott visszásságot. Az országgyűlési biztos 
vizsgálta a feliratozás kérdését is. Megállapította, hogy a jogszabály sem a feliratozásra, sem a 
jelnyelvi tolmácsolásra, sem ezek mértékére nem ír elő konkrét kötelezettséget. A jogi szabályozás 
nem tartalmaz garanciákat a siketek és nagyothallók esélyegyenlőségének érdekében. A bizonytalan 
normatív tartalom így nem garantálja a feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás megvalósulását, és 
ezen keresztül esélyegyenlőségüket sem. 
 
3.12. Gyermekek és fiatalkorúak ügyei 
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A gyermeki jogok megvalósulásának különleges területe a gyermekotthon. 2001-ben az országgyűlési 
biztos általános helyettese a gyermekotthonok tevékenységét beadványok alapján vizsgálta, 
hivatalból nem indított vizsgálatot. 
A beadványokban többek között sérelmezték, hogy a gondozottak alkoholt és/vagy drogot 
fogyaszthatnak az intézmény területén, a nevelők, gyermekfelügyelők felügyelet nélkül hagyják a 
kiskorúakat, bántalmazzák, lelkileg terrorizálják őket, élelem, illetve zsebpénzmegvonást alkalmaznak, 
megfelelő foglalkozás hiányában a csecsemőkorúak nem életkoruknak megfelelően fejlődnek, a 
kapcsolattartás akadályozását, hogy a civil szervezetektől vagy magánszemélyektől kapott 
adományokat nem juttatják el a gyerekekhez, a sérült gyermek nem kapja meg a gyógyszerét, az 
utógondozói ellátás önkényes megszüntetését, illetve a vallásgyakorlás akadályozását. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 
gyermekotthont érintő panaszok esetében először nem helyszíni vizsgálatot tartott, hanem felkérte a 
gyermekvédelmi intézmények ellenőrzésére jogosult és kötelezett megyei gyámhivatal vezetőjét a 
panasszal érintett intézmények vizsgálatára. Ezzel párhuzamosan a gyermekotthonok gyámi, 
gondozói tevékenységének ellenőrzésére és segítésére hivatott Megyei Területi Gyermekvédelmi 
szakszolgálat vezetőjétől tájékoztatást kért arról, hogy munkájuk során mit tapasztaltak a panaszolt 
gyermekotthonban. A kért vizsgálatok az elmúlt évben csak egy esetben  az OBH 2461/1999. számú 
vizsgálat során igazolták a beadványban foglaltakat. Ez a vizsgálat a panaszban foglaltakon túl arra is 
fényt derített, hogy a fővárosban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.)1997. november 1-jei hatálybalépése óta a fenntartó még nem határozta meg azt 
a létszámot, amellyel a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a jogszabályban előírt gyámi, 
gondozói munkát segítő és ellenőrző munkáját ellátná. Ez a mulasztás ahhoz vezetett, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat által fenntartott gyermekotthonokban ezt a tevékenységet nem a jogszabály 
által előírt módon tudták ellátni, ezért sérültek a gyermekek alkotmányos jogai. A biztos ajánlására a 
főpolgármester-helyettes azt válaszolta, hogy a feladat ellátásához szükséges álláshelyeket 2001 
második felétől biztosítja. 
Ha a vizsgálatra felkért felügyeleti szerv nem állapított meg alkotmányos joggal összefüggésbe 
hozható visszásságot, illetve a jogsérelmet saját hatáskörében orvosolta, a biztos általános helyettese 
az ügyet ajánlás nélkül lezárta. Az intézmények vezetőit pedig tájékoztatta, hogy újabb beadvány 
esetén helyszíni utóvizsgálatot tart. (OBH 3629/2001. 3904/2001. 1982/2001.) 
Sajnálatos, hogy az elmúlt évek leterheltsége miatt 2001-ben még 1999-es beadványokat is 
vizsgáltunk. Egyes esetekben a vizsgálat már eleve elkésett volt, mert a panaszolt gyermekotthont a 
vizsgálat idejére már átalakították, vagy megszüntették. Az OBH     3826/1999. ügyben a vizsgálat 
eredményéről a panaszosokat - elérhetőség hiányában - nem sikerült értesíteni.  
Az országgyűlési biztos 2001-ben az OBH 4184/1999. számú ügyben megvizsgálta a gyermekek 
átmeneti gondozását ellátó intézmények azon körét, amelyek 1975-1997. között hetes 
gyermekotthonként működtek. A Gyvt. a hetes otthonokat nem nevesítette, ezt az eljárási formát 
besorolta a gyermekek átmeneti gondozását ellátó intézmények közé. Az átmeneti gyermekotthonok 
feladata azonban csak részben azonos a hetes otthonokéival. A biztos vizsgálata során 
megállapította, hogy a gyermek családhoz és kiemelt védelemhez fűződő alkotmányos jogát sérti, 
hogy a Gyvt. mellőzte a hetes otthonokat, ezért a szociális és családügyi miniszternek ajánlotta, hogy 
a törvény módosításakor a gyermekek átmeneti gondozása mellett a hetes otthoni ellátást is 
nevesítse. A miniszter az ajánlást nem fogadta el, de a Kormány elé terjesztés előtt szükségesnek 
tartotta a szóbeli egyeztetést. Az országgyűlési biztos általános helyettese az egyeztetést 
eredményesnek tartotta. 
A gyermekvédelmi szakszolgálatokat érintő, vizsgálatra érdemes beadvány 2001-ben nem volt.  
Egy gyermekvédő intézetet érintő panaszt zárt le az OBH 4586/1998. ügyben az országgyűlési biztos 
általános helyettese 2001-ben. A vizsgálat megállapította, hogy sem a gyermekvédő intézet gyámja, 
sem a jogtanácsosa nem járt el elég körültekintően, amikor a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
kiskorúak összegyűlt családi pótlékából olyan ingatlant vásárolt, amelynél nem tisztázta az ingatlan 
tehermentességét. 
Nem a gyermekvédő intézet és a gyámhivatal mulasztása okozott alkotmányos jogokkal összefüggő 
sérelmet, ha a román állampolgárságú gyermeket évekig a román hatóságok hallgatása miatt nem 
lehetett  örökbeadni. (OBH 5393/1999.) 
Az országgyűlési biztos nem állapított meg alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot a 
gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozója munkáját érintően az OBH 742/2000. ügyben. 
A Gyvt. kötelezően ellátandó feladatként nevesíti a gyermekjóléti szakszolgálatok működését, melyek 
munkáját az országgyűlési biztosok többször vizsgálták. Tekintettel arra, hogy 2001-ben nem érkezett 
ilyen panaszbeadvány, a vizsgálatok hivatalból indultak. A korábbi vizsgálatok célja elsősorban az 
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volt, hogy felderítse, a települési önkormányzatok létrehozták-e ezen intézményeket, és a szolgálatok 
működtetik-e a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő-, és jelzőrendszert. 
A gyermekek megfelelő testi, és szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogával kapcsolatban állapított 
meg visszásságot a biztos, amikor a gyermekjóléti szolgálat nem működtette a törvény által 
kötelezően előírt észlelő-, és jelzőrendszert, ezért a gyámhatóság csak késedelmesen értesült a 
kiskorúak veszélyeztetettségéről. (OBH 1590/2001.) 
Az országgyűlési biztos általános helyettese nem állapított meg alkotmányos jogokkal összefüggő 
sérelmet ha a gyermekjóléti szolgálatok és a hatóságok a jogszabályokban előírt kötelezettségeiknek 
eleget tettek. (OBH 3665/2001. OBH 2946/2001.) 
Az országgyűlési biztos gondnoksági ügyekben 2001-ben csupán négy vizsgálatot folytatott. A 
panaszosok által felvetett problémák a gondnokolt, vagy kiskorú ingatlanvagyonával, a 
nyugdíjfolyósítással illetőleg gondnokrendeléssel kapcsolatosak voltak. A vizsgálatok a 
jogbiztonsághoz fűződő jog sérelmét állapították meg, amikor a gyámhivatal a korlátozottan 
cselekvőképes gondnokolt kérelmét hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyta, az eljárását csak a 
kérelem benyújtása után egy évvel kezdte meg. Ugyanezt a jogot sértette a gyámhivatal az OBH 
4257/2001. ügyben, mert a gondnok kiválasztásánál nem körültekintően járt el, a munkáját nem 
ellenőrizte, a gondnok pedig nem látta el jogszabályban előírt kötelezettségét. 
A jogbiztonsággal kapcsolatban csekély mértékű visszásságot okozott a gyámhivatal, amikor eljárása 
során a gondnokolt érdekét szem előtt tartva hozta meg határozatát, de annak indoklása nem volt 
megfelelő. ( OBH 6048/2000 ) 
A tulajdonhoz való alkotmányos jog közvetlen veszélyét állapította meg az országgyűlési biztos 
általános helyettese azért, mert a kiskorú vagyoni érdekének képviseletére kinevezett eseti gondnok 
több éven keresztül nem nyújtotta be a keresetlevelet, amely a kiskorú tulajdonjogának 
megállapítására irányult. ( OBH 4257/2001 ) 
Az elmúlt évekhez hasonlóan kapcsolattartási ügyekben több beadvány érkezett az országgyűlési 
biztos általános helyetteséhez. A panaszosok általában a gyermeküktől különélő apák, esetleg a 
nagyszülők. A vizsgálatok tapasztalatai azt mutatták, hogy a kapcsolattartásban akadályozott 
hozzátartozók végső elkeseredésükben kérték a biztos segítségét. Megpróbálták jogi eszközökkel 
elérni, hogy gyermekeiket láthassák, a jogi eszközök azonban a gyermekeiktől külön élő szülők 
számára nem segítették elő, hogy a bírósági ítéleten alapuló jogaikat gyakorolják. A kapcsolattartás 
végrehajtására kötelezett gyámhivatalok többnyire betartották a rájuk vonatkozó jogszabályokat. 
Azokban az esetekben azonban, amikor a gyermek szülei nem voltak képesek együttműködni közös 
gyermekük érdekében, gyakorlatilag tehetetlenek voltak. A kapcsolattartást akadályozó szülő 
bírságolása, a karhatalom igénybevétele nem szolgálná a gyermek érdekét. A hatóságok a 
kapcsolattartást akadályozó szülőt általában pénzbírsággal sújtják, de a rendőrség segítségét - a 
gyermek nyugalma érdekében - nem veszik igénybe. A biztos jelentés nélkül zárta le azokat az 
ügyeket, amelyekben a rendelkezésére álló dokumentumok alapján egyértelmű volt, hogy nem a 
gyámhatóság eljárása, hanem a szülők okoztak gyermekeiknek alkotmányos jogsérelmet. A szülők 
figyelmét tájékoztató levelében próbálta felhívni arra, hogy gyermekeik érdekében ne jogi megoldást 
keressenek. 
A gyámhivatalok eljárása azokban az esetekben sértette a gyermek családhoz és kiemelt 
védelemhez, valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, ha az eljárás elhúzódott, az ügyfél 
kérelmére nem válaszoltak, vagy késedelmesen hoztak határozatot. (OBH 4106/2001. 5885/2000.) A 
gyermek családhoz és kiemelt védelemhez főződő jogának sérelmét idézte elő a gyámhivatal, amikor 
nem vett igénybe minden jogi eszközt az apai kapcsolattartás realizálása érdekében. 
A gyámhivatalokat, gyámhatóságokat érintő panaszok tekintetében a biztos több esetben 
megállapította a jogbiztonsághoz, és ezen belül a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmét. A 
visszásságot a gyámhivatalok azzal okozták, hogy figyelmen hagyták az ügyfelek kérelmét, 
határozatukat illetékességük hiányában hozták meg (OBH 3879/2000.) az ügyintézési határidőt 
többszörösen túllépték (OBH 5519/1999.) a határozat jogszabályi hivatkozása nem volt helytálló (OBH 
1741/2001.) a gyámhivatali ügyintéző hatáskörét túllépve adott tájékoztatást az ügyfél folyamatban 
lévő büntetőügyéről. (OBH 5325/2000.) 
A gyámhivatali eljárás, illetőleg a késedelmesen kezdeményezett eljárás több esetben okozta a 
gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jogának sérelmét. Így amikor a gyámhivatal kellő körültekintés 
nélkül helyezte vissza a kisgyermeket vér szerinti családjába, a gyermekvédelmi törvény által 
kötelezően előírt gyermekjóléti szolgálatot csak a törvény hatálybalépését követő két év múlva hozta 
létre. 
Egy 13 éves, még iskolába nem járó gyermek oktatáshoz, és megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéshez fűződő joga sérült, azzal, hogy a hatóságok nem tették meg mindent a tankötelezettsége 
teljesítése érdekében. (OBH 1546/2001.) 
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A gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez fűződő joga sérül, ha a gyámhivatal nem 
reálisan értékeli a gyermek veszélyeztetéséről kapott információkat, csak akkor kezdeményez 
intézkedést, ha a gyermeket bántalmazzák. (OBH 5545/1999.) 
A gyermekek és a fiatalkorúak jogaival összefüggésben az országgyűlési biztos, illetve általános 
helyettese vizsgálta a hivatásos nevelőszülői intézménnyel kapcsolatos gyakorlatot is. A korábbi 
években e vizsgálatok két fő területet érintettek. A hivatásos nevelőszülők érdekképviselete azt 
sérelmezte, hogy a hivatásos nevelőszülőkre vonatkozó munkajogi szabályozás nem törvényi, hanem 
csak kormányrendelet szintű. Másrészt a két megyét érintő hivatásos nevelőszülői státusz 
megszüntetését kifogásolták. Az első témában az országgyűlési biztos még 1999-ben ajánlást tett a 
miniszternek, hogy kezdeményezze a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői 
jogviszony alapvető kérdéseinek törvényi szabályozását, és méresse fel, hogy miként érintette a 
jogszabály változása a munkaviszony alapján foglalkoztatott hivatásos nevelőszülői kört, és az új jogi 
szabályozás miatt hány gyermek került vissza állami gondoskodásba. A miniszter az ajánlást 
teljesítette, és jelezte, hogy a gyermekvédelmi törvény soron következő módosításában az szerepelni 
fog. Az Országgyűlés Szociális Bizottsága 2002. január 30-án a megvitatta az ajánlásnak megfelelő 
törvénytervezetet. 
A másik témakörben a kezdeményezés nem vezetett eredményre és sem Bács-Kiskun megyében, 
sem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem állították vissza a hivatásos nevelőszülői státuszt. Az 
intézkedés a két megyében közel 100 hivatásos nevelőszülőt érintett, akiknek így a  
nyugdíjjogosultságot biztosító munkaviszonyuk szűnt meg. 
Hivatásos nevelőszülőtől egyetlen panasz érkezett, de a gyermekvédelmi szakszolgálat és a 
gyámhivatal eljárása nem okozott visszásságot, mert az megfelelt a jogszabályoknak. 
Az országgyűlési biztosok 2001-ben is számos - a gyermekek, illetve a fiatalkorúak jogait érintő - 
olyan panaszt vizsgáltak meg, amely az önkormányzatok, vagy más fenntartók által összevonásra, 
átszervezésre vagy megszüntetésre ítélt oktatási-nevelési intézmények közösségeitől érkezett. A 
vizsgálatok megállapításai nem tértek el jelentősen a korábban végzett vizsgálatok eredményeitől. A 
fenntartói döntéssel kapcsolatos panaszok vizsgálata során előzetesen meg kellett állapítani, hogy az 
önkormányzatok ilyen döntése is kizárólag törvényességi és alkotmányossági okból vizsgálható felül. 
A törvény csak az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait határozza meg, annak módját a 
képviselőtestület határozza meg. Az önkormányzat gazdálkodását célszerűségi szempontból 
felülbírálni egyetlen szervezetnek sincs törvényben biztosított joga. 
A művelődéshez való jog az alkotmányban biztosított alapjogok második generációjaként ismert jogok 
csoportjának része, olyan társadalmi konszenzuson alapuló érték, amely államcélként fogalmazódik 
meg. Az állam a törvényekben vállalt feladatának ellátását - helyi szinten - az önkormányzatok 
közreműködésével valósítja meg azáltal, hogy biztosítja az ingyenes és kötelező általános iskola 
igénybevételének lehetőségét. A szabad iskolaválasztás joga az országgyűlési biztos szerint nem 
értelmezhető kiterjesztően, ezért a művelődéshez való alkotmányos jog nem biztosít az érintetteknek 
jogalapot arra, hogy valamely intézmény változatlanul hagyását követeljék, ha az átszervezés miatt az 
alapellátás nem sérül. A döntés érdemére vonatkozóan a jogszabályok a fenntartónak széles 
mérlegelési jogot biztosítanak, ezért a jogszabályok az önkormányzat döntéseivel szemben az 
érintettek számára főként az eljárási szabályok körében nyújtanak garanciákat a látensen megjelenő 
anyagi jogi sérelmek megakadályozására. A közoktatási törvény széles körű véleményezési 
lehetőséget biztosít az érintett intézmények dolgozóinak, a diákoknak, és szüleiknek valamennyi olyan 
kérdésben, amely az oktatási intézmény működését alapvetően befolyásolja. E szabályok garantálják, 
hogy a képviselők a lehető legteljesebb mértékben tisztában legyenek a döntésük várható 
következményeivel, és az előre látható problémákat zárják ki, illetve döntésükkel ne okozzanak 
aránytalanul súlyos terheket, vagy ha az elkerülhetetlen, úgy kompenzálják azokat. Az országgyűlési 
biztos nem vizsgálhatja, hogy az önkormányzat a döntése meghozatalánál a szempontokat helyesen 
mérlegelte-e, ha a döntése nem csorbította az alkotmányban és a közoktatási törvényben garantált 
ingyenes és kötelező általános iskola, illetve óvoda azonos színvonalú, aránytalan terhet nem okozó 
igénybevételének lehetőségét.  
Az önkormányzatoknak az oktatási intézményrendszereik racionalizálására irányuló törekvéseivel 
szemben már 1995-től - az országgyűlési biztosok tevékenységének  kezdetétől - megfigyelhető volt 
az állampolgárok érdekérvényesítési törekvése. 1999-től kezdve azonban jelentősen megnőtt a 
benyújtott panaszok száma. A panaszok vizsgálata alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezt a 
növekedést az ország demográfiai mutatóinak romlása okozta. Ezekre az évekre csökkent ugyanis 
olyan mértékben az iskolaköteles korú gyermekek száma, hogy az érintett településeken az 1980-as 
évekhez képest 2/3-ára, egyes önkormányzatoknál pedig a felére csökkent a tanulók száma, és a 
születési adatok ismeretében ez a tendencia még évekig folytatódik. 
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Az országgyűlési biztos az önkormányzatok fenntartói tevékenységével kapcsolatos panaszok 
ügyében általában azt vizsgálta, hogy az érintettek a döntés előtt élhettek-e a véleményezés jogával, 
vagy az okozott-e aránytalanul súlyos terheket a tanulóknak. 
Az OBH 5085/2000. számú ügyben a panaszosok a tapsonyi általános iskola alsó tagozatának 
összevonásáról hozott döntést vitatták. A 2001. január 29-i jelentés megállapította, hogy az általános 
iskolai osztályok, csoportok összevonása nem ütközik jogszabályba, de az önkormányzat a 
jogbiztonság elvével összefüggésben mégis visszásságot okozott, mert döntését megelőzően nem 
kérte ki az érintettek véleményét. A közigazgatási hivatal felhívására azonban azt pótlólag beszerezte, 
és így a visszásságot saját hatáskörében orvosolta. 
Az OBH 927/2000. ügyben a zuglói Gárdonyi Géza Általános Iskola, az OBH 942/2000. szám alatt 
pedig a Bp. VI. kerületi Közlekedésgépészeti Szakközépiskola megszüntetését vizsgálva az 
országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy az átszervezés a tanulók korára is 
tekintettel nem okozott aránytalan terhet. 
Az OBH 2563/2000. számú ügyben a soproni Erkel Ferenc Általános Iskola megszüntetésére irányuló 
terveket, az OBH 2680/2001. ügyben a sárospataki Petőfi Sándor Általános Iskola összevonására 
irányuló határozatatot, míg az OBH 2726/1999. ügyben az esztergomi Balassa Bálint Általános Iskola 
megszüntetésének terveit érintő panaszokat vizsgáltuk. A biztos valamennyiben megállapította, hogy 
az önkormányzat a döntése előtt intézkedett az érintettek véleményének kikéréséről, a döntés 
aránytalan terhet nem okozott, az önkormányzat alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot nem 
okozott, ezért a vizsgálatot megszüntette. 
Az OBH 3279/2000. számú ügyben a Pedagógusok Szakszervezete Békés Megyei Irodája 
kérelemére az általános helyettes a megyei önkormányzatnak a Békés és Gyula városok középfokú 
intézményeit érintő integrációs terveit vizsgálta meg. A 2001. július 17-i jelentés megállapította, hogy 
az átszervezés jelentősebb sérelem, és visszásság nélkül zajlott le. Az OBH 3595/2000. számú 
ügyben a szegedi Felsővárosi Általános Iskolának Atlétikai Sportiskolává tervezett átalakítása 
kapcsán állapította meg a jelentés, hogy az önkormányzat döntése nem okozott alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságot. 
Az ügyben A kiskunfélegyházi Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskola Iskolaszékének OBH 
6231/2000. számú kérelemére a biztos kifejtette, hogy nem okoz visszásságot az önkormányzat, ha 
kikéri az érintettek véleményét, de nem annak megfelelően dönt. 
Az országgyűlési biztosok a művelődéshez való joggal összefüggésben nem csak az iskolákat érintő 
intézkedéseket, hanem szükség esetén az óvodák, bölcsődék átszervezését, bezárását is 
megvizsgálták. Az OBH 3955/2001. számú ügyben egy pilisvörösvári óvoda áthelyezését vizsgálta, és 
kifejtette, hogy az óvoda fenntartója is köteles az intézményt érintő döntése előtt lehetőséget 
biztosítani az érintetteknek a véleményük kifejtésére, ami az adott esetben elmaradt, ezért felhívta az 
önkormányzat figyelmét, hogy a jövőben a közoktatásról szóló törvény előírásait maradéktalanul 
tartsák be. A debreceni Ibolya utcai Óvoda megszüntetése miatt benyújtott panaszt az OBH 
2547/2001. számú ügyben vizsgáltuk. Az önkormányzat az óvoda jogutód nélküli megszüntetése 
kérdésében hozott végleges döntése előtt kikérte ugyan az intézmény érdekvédelmi szervezeteinek 
véleményét, de az óvodai csoportok számának 7-ről 4-re csökkentéséről az érintettek véleményének 
ismerete nélkül döntött. Közvetlenül a beíratások előtt csökkentette az óvodai csoportok számát, így a 
vélemények kikérésekor az óvodának már nem volt módja új gyermekek felvételére. 
Az országgyűlési biztos még 2000 szeptemberében az OBH 2004/1999. ügyben felhívta a Fővárosi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének a figyelmét arra, hogy az alapítványi fenntartású Rákospalotai 
Meixner Iskola működési engedélyének a tanévkezdés napján történt megsemmisítésével és a 
pénzügyi feltételek ellehetetlenítésével a tanulók számára okoz sérelmet. A hivatalvezető a felhívásra 
nem is válaszolt, ezért a biztos a válaszadási kötelezettség elmulasztása miatt a hivatalvezetővel 
szemben 2000 decemberében fegyelmi eljárást kezdeményezett. A belügyminiszter a fegyelmi 
eljárást nem tartotta szükségesnek, de 2001. február 13-án felszólította a közigazgatási hivatalok 
vezetőit a válaszadási kötelezettségük teljesítésére. 
 
3.13. Hajléktalanok ügyei 
Az országgyűlési biztosokhoz a tárgyévben is kevés panasz érkezett hajléktalanoktól. Az utcán élő 
emberek érdekérvényesítő képessége rendkívül alacsony. A szociális szakemberek azok érdekében 
tudnak szót emelni, akik már kapcsolatba kerültek egy szociális ellátó intézménnyel. Az országgyűlési 
biztosok emiatt fordítanak különös figyelmet a hajléktalanok problémáira, és az ilyen esetekben 
gyakran hivatalból indítanak vizsgálatot.  
A 2001-ben folytatott vizsgálatok is hivatalból indultak, újságcikkek és a szociális szakmában 
dolgozók jelzései alapján. A hajléktalansággal kapcsolatos problémák leggyakrabban az élethez és 
emberi méltósághoz való jog, a diszkrimináció tilalma, és az esélyegyenlőség biztosításának állami 
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célkitűzése, a szociális biztonsághoz valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez 
való jog sérelmének veszélyét hordozzák. Az említett alkotmányos jogok közül kiemelt szerepet 
játszik az emberi méltósághoz való jog, hiszen a szociális biztonsághoz és a lehető legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában csak az emberi 
méltóságra tekintettel részesülnek alapjogi védelemben.  
A hajléktalanokat érintő vizsgálatok egyrészt e csoport elsődlegesnek tűnő problémájával az 
elhelyezési lehetőségekkel kapcsolatban indultak, de kiterjedtek a hajléktalanságból, és a lakcím-
nélküliségből eredő egyéb gondokra is.   
Az elhelyezési problémákat érintő vizsgálatok tekintetében az országgyűlési biztos vizsgálati 
lehetőségeit behatárolta az Alkotmánybíróság 42/2000. (XI.8.) AB határozata. E határozat szerint "az 
Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti megélhetési minimum alkotmányos alapkövetelményeként 
meghatározott emberi élethez és méltósághoz való jog védelmében az állam az emberi lét feltételeiről 
köteles gondoskodni. Ennek megfelelően az állam ellátási kötelezettsége a hajléktalanság esetén az 
emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetben kiterjed a szállás biztosítására is. A szállás 
biztosítására irányuló állami kötelezettség nem azonos a "lakhatáshoz való jog" megteremtésével. A 
szállás biztosítására az állam abban az esetben köteles, ha a szállás-nélküliség az emberi életet 
közvetlenül fenyegeti. Az állam tehát ebben a végső helyzetben köteles azokról gondoskodni, akik az 
emberi lét alapfeltételeit önerejükből nem tudják megteremteni."  
Az állam, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben felsoroltak 
szerint köteles - a gyermekek, illetve gyermekes családok tekintetében is - éjszakai, átmeneti vagy 
bentlakásos ellátási formák, szállások biztosítására. Az Alkotmánybíróság határozata alapján az állam 
kötelezettsége ezen szállók működtetésén túl másra nem terjed ki. Az országgyűlési biztos tehát azt 
vizsgálhatja, hogy a működtetésre köteles szervek az említett szállókat fenntartják-e, vizsgálhatja a 
szállások működését és az elhelyezési körülményeket, hogy biztosítottak-e bennük azok a feltételek, 
melyeket a jogszabályok előírnak. Vizsgálhatja továbbá az igénybevétel folyamatát, azokat az 
eljárásokat amelyek során az igénylőket elhelyezik, vagy esetleg kitiltják a szállókról. Az utcán élő 
gyermekes családok esetén különösen nehéz a hatóságok és a szociális ellátó intézmények feladata, 
hiszen nem csak a lakás hiányából fakadó, és az ebből eredő szociális problémákat kell orvosolni, 
hanem elsősorban a gyermek szempontjaira kell figyelemmel lenni. A gyermekvédelmi törvény szerint 
a gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott 
esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség 
miatt nem szabad családjától elválasztani. A törvény indoklása kimondja, hogy a törvény kiinduló 
eleme a család többirányú támogatása, melynek szervesen kell kapcsolódnia a szociálpolitika 
egészéhez. A gyermeket a családból kiemelni csak akkor lehet, ha a többoldalú támogatás ellenére a 
gyermeket veszélyeztető körülmények a családon belül nem szüntethetők meg. Az indoklás 
szövegében szereplő többirányú támogatás egy hajléktalanná vált család esetén természetesen 
magába foglalja a lakhatási lehetőség felajánlását is, hiszen enélkül a család egybetartása és a 
gyermek felnevelése nem képzelhető el. Abban az esetben, ha a családban egyéb problémák nem 
merülnek fel, lakhatási lehetőség felajánlása nélkül nem lehet megindítani a hatósági eljárást. A 
gyermekvédelmi törvényben szerepel olyan ellátási forma, ahol a gyermek otthontalanná vált szülője 
is elhelyezhető. A családok átmeneti otthona biztosítja a szülő számára a gyermekével együttes 
lakhatást és a szükség szerinti további ellátást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű 
ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a család otthontalanságának 
megszüntetésében, helyzetének rendezésében. Fontos, hogy az ellátás igénybevétele önkéntes, a 
szülő kérelmére történik, tehát nem előzi meg a szülői felügyeleti jog csorbítására irányuló hatósági 
eljárás. Az országgyűlési biztos a hajléktalan családok esetén nem csak azt vizsgálhatja, hogy az 
érintett önkormányzatok működtetik-e a gyermekvédelmi törvény által előírt intézményeket, (a 
családok átmeneti otthonait), hanem azt is, hogy az egyes esetekben a családokkal kapcsolatba 
kerülő hatóságok megtettek-e mindent annak érdekében, hogy a szükséges segítséget az érintettek 
megkapják illetve azt is, hogy nem emelték-e ki pusztán anyagi okból a gyermeket a családból. 
A beszámolási időszak végén különösen sok újságcikk szólt hajléktalanként élő családokról. Az 
országgyűlési biztos sok esetben kért információt és ha ezek alapján indokoltnak bizonyult, akkor 
hivatalból vizsgálatot indított. Két hajléktalan családot érintő vizsgálat (OBH 1406/2001. 4907/1999.) 
zárult le az adott időszakban, melyben a hatóságok felajánlották a szükséges segítséget, a családból 
való kiemelés lehetősége pedig csak akkor merült fel, amikor bebizonyosodott, hogy a szülők a 
felkínált lehetőségekkel nem éltek, és ezzel a gyermekük fejlődését veszélyeztették.  
A hajléktalanság problémája azonban nem csak a szállás kérdését veti fel. Ezen túl is felmerülhetnek 
olyan kérdések melyek az utcai életmódból, esetleg a lakcím-nélküliségből adódnak. Ilyen például az, 
hogy éri-e hátrány a hajléktalanokat az egészségügyi ellátás során azért, mert utcán élnek, nincs 
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lakcímük, esetleg nincsenek irataik. Az országgyűlési biztos 2000-ben OBH 3604/2000. számon 
vizsgálatot folytatott a hajléktalanok egészségügyi ellátásával kapcsolatban. A vizsgálat alkotmányos 
joggal összefüggő visszásságot állapított meg a mentőszolgálat eljárásával, a hajléktalanok kórházi 
osztályra történő felvételével, a kórházi felvétel előtti fürdetés, fertőtlenítés gyakorlatával 
összefüggésben. Alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozónak ítélte azt a körülményt is, 
hogy a kizárólag hajléktalan betegeket ellátó egészségügyi szolgáltatók a felszereltségükhöz képest 
súlyosabb állapotú betegeket is kénytelenek felvenni, továbbá azt is, hogy az egészségügyi ellátást 
már nem igénylő, de önellátásra alkalmatlan hajléktalanok elhelyezése megoldatlan. Az ajánlásokat 
az érintettek a beszámolási időszakban fogadták el és annak eredményeképpen több intézkedés is 
történt. Ezek célja az utcán élő emberek egészségügyi ellátásának javítása volt. A Szociális és 
Családügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztériummal közösen munkacsoportot állított fel, mely 
vizsgálja az egészségügyi ellátás után hosszú távon további gondozásra szoruló, utcai életre, 
önellátásra képtelen hajléktalanok elhelyezési problémáit, felmérik a létező férőhelyeket és az 
igényeket. A két minisztérium egy bizottságot is létrehozott azzal a feladattal, hogy új megoldásokat 
dolgozzon ki a fertőtlenítő fürdetéssel és a preventív kezelésekkel kapcsolatban. Továbbá, hogy 
vizsgálja meg milyen megoldási módok lehetségesek a hajléktalan tbc-s nők és tumoros hajléktalanok 
kezelésére.  
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a beszámolási időszakban több 
változás is történt. A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház Krónikus II. Pulmonológiai 
Osztályán 2001 februárjától főállású szociális munkás dolgozik. A Fővárosi Szociális Központ és 
Intézményei közé tartozó Egészségügyi Szolgálat elhelyezésére szolgáló épületrészt felújították, 
bővítették, új kórtermeket, fürdőket, fertőtlenítő helyiségeket, kezelőket és orvosi szobát alakítottak ki. 
A finanszírozási nehézségek megoldása érdekében - a felújításra és a működési engedélyre 
tekintettel - kérték az OEP-től a finanszírozási szerződés módosítása során a rehabilitációs 
tevékenységnek megfelelő 1,4-es szorzószám alkalmazását. A főpolgármester-helyettes fegyelmi 
felelősségre vonás terhe mellett felhívta a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő kórházak 
főigazgatóinak figyelmét, hogy a kórházakban fogadják a hajléktalan betegeket. Az OMSZ vezetőjétől 
tájékoztatást kértek azokról az esetekről, amikor ez nem történt meg. A Főpolgármesteri Hivatal 
Egészségügyi Ügyosztályának vezetője intézkedése szerint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő kórházakban az oda érkező hajléktalanok fertőtlenítését el kell látni. 
Az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének vezetője rendelkezett a hajléktalanok kórházi felvételének 
irányításáról és felhívta a kórházak figyelmét arra, hogy az ÁNTSZ Fővárosi Intézete Központi 
Ágygazdálkodási Osztálya által elrendelt betegirányítását minden egészségügyi intézménynek 
figyelembe kell venni. Az országos tisztifőorvos korábbi utasítását, amely szerint az ÁNTSZ által 
fenntartott háziorvosi rendelőt és az ezzel együtt működő fertőtlenítő fürdőt meg kell szüntetni, illetve 
működtetését másnak át kell adni, felülvizsgálták.  
Az ÁNTSZ továbbra is el fogja látni ezeket a feladatokat, és elismerte, hogy a két szolgáltatás 
együttes biztosítása szakmailag indokolt.  
Az országgyűlési biztos ajánlására az egészségügyi miniszter kezdeményezte alapító okirat 
megfelelő kiegészítését.  
 
3.14. Hivatásos állományúak és sorkatonák személyi ügyei 
Mintegy tíz éve folyik a Magyar Honvédség átszervezése, részben a korábbi nemzetközi szerződések 
érvényességének megszűnése, részben az új nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés 
követelménye miatt. E körbe illeszkedik a haderő átalakítás terve is, amelynek egyik részre az 
alkotmányos állampolgári kötelezettség teljesítése a sorállomány részéről. A hadkötelezettség 
fenntartásának, illetve annak hosszabb-rövidebb időn belül történő megszüntetésének kérdése 
folyamatosan  napirenden van. A hadkötelesek bevonulási készségére az alapvető kérdések 
eldöntetlensége miatti közhangulat hátrányosan hat.   Az országgyűlési biztos általános helyettese, 
illetve az országgyűlési biztos 2001-ben előbb  panasz alapján, majd - a vizsgálat tapasztalataira 
figyelemmel - hivatalból folytatott vizsgálatot a honvédség három kiképző központjában, Tapolcán, 
Szabadszálláson és Szombathelyen.   
A vizsgálatok a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez-, az egészséges környezethez 
való jog érvényesülésére és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára terjedtek ki. A honvédelmi 
költségvetésben szereplő pénzzel való elszámolás, a katonák kiképzési és más életfeltételeinek 
alakítása  és a családok fiaival szemben tanúsított bánásmód az Alkotmányban rögzített említett 
alapvető jogokkal összefüggésben áll.  
A hadkötelesek jelentős hányada (országrészenként változó mértékben) alkalmatlanság okán marad 
ki a sorkatonai szolgálatból. A leggyakoribb alkalmatlansági ok az allergia és más krónikus betegség. 
Nem ritka a homoszexualitás sem. Ennek megállapítására az első alkalmassági vizsgálat után is sor 
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kerülhet, ha a sorköteles újrasorozását kéri. Amennyiben az alkalmatlanság megállapítása ilyen 
eljárás alapján kerül sor, nincs alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság (OBH 4180/2000.). 
Egyre jobban  növekszik a polgári szolgálatot kérő sorkötelesek száma is. A megyei közigazgatási 
hivatalok korábban nem folytattak egységes gyakorlatot a lelkiismereti okra való hivatkozás 
ellenőrzésénél. Voltak esetek, ahol környezettanulmányt szereztek be vagy személyes 
meghallgatáson tisztázták az okot, de volt olyan is, ahol a hadkötelesre hárították a bizonyítási 
kötelezettséget. Az utóbbi esettel kapcsolatban vizsgálatot folytatott a korábban hivatalban volt 
országgyűlési biztos, amely alapján kiderült, hogy kereset alapján a bíróságon is folyik eljárás. Három 
ítéletben állapította meg a bíróság, hogy a  lelkiismereti ok bizonyítási terhének a sorkötelesre 
hárítása  nem törvényes, s a bírói ítéletek nyomán azóta a helyes eljárást folytatják. Az országgyűlési 
biztos megállapította az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot, de ajánlást nem tett, mert a 
másodfokon is helytelen határozatokat hozó Szociális- és Családügyi Minisztérium ugyancsak 
változtatott a korábbi elbírálási gyakorlatán, ezzel megszűnt a biztos által megállapított visszásság 
(OBH 3750/1999.).      
A sorkatonák elhelyezési körülményeinek egyik lényeges jellemzője a fűtés, a melegvíz szolgáltatás 
és a fürdés lehetősége. Az ezzel kapcsolatos körülmények mindhárom kiképző központban más és 
más képet mutatnak. Csak egy helyen van mindenütt központi fűtés, a másik laktanyában részben 
olajkályhás, részben központi fűtés van, míg a harmadikban még hagyományos fa- és szénfűtést is 
alkalmaznak. Az olajkályhák állapota miatt gyakori az kályhatűz, a hagyományos fűtést pedig a tüzelő 
vételezésétől kezdve a kályha kezeléséig a sorkatonák végzik, amikor a körletben vannak. 
Távozáskor kiürítik a kályhákat és 6-8 óra múlva visszatérve kihűlt körlet várja őket. Az általános 
helyettes megállapította, hogy ez az egészséghez való joggal összefüggő visszásságot okoz, és 
annak megszüntetésére ajánlást tett. Mivel a honvédelmi miniszter nem mindenben fogadta el azokat, 
az általános helyettes fenntartotta álláspontját. A beszámoló készítésekor a válaszadásra nyitva álló 
határidő még nem tel el. (OBH 2072/2001.). 
A szombathelyi kiképző központ fűtési rendszere korszerű, semmilyen panasz nem merült el. 
Ugyanakkor - bár az egyik legfiatalabb objektum - az épületek első felújítása indokolt. A beázások 
rendszeresek, azokat mégis csak kisebb javításokkal igyekeznek elhárítani, holott a tetőszerkezet 
teljes felújításának szükségességét minden elöljárói ellenőrzés elismerte. Az országgyűlési biztos - 
különös tekintettel az egyik épület földszintjén levő egészségügyi központ kórtermeinek állapotára - 
megállapította az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot és ajánlást tett 
annak megszüntetésére. A honvédelmi miniszter az ajánlást azzal fogadta el, hogy előrehozta az 
egészségügyi központnak helyet adó épület felújítását 2002-re (OBH 5172/2001.).   
 A három kiképző központnál megtartott helyszíni vizsgálat megállapította, hogy sehol sem biztosított 
az állománytáblában rendszeresített orvosi létszám feltöltése. Van ahol központi vezényléssel pótolják 
rövidebb-hosszabb ideig a hiányzó orvost, de van ahol ilyen megoldás sincs. A központi vezénylés 
sem megnyugtató, mert ha szakorvost, például szemészt küldenek, akkor a mindennapos 
panaszokkal is a helyi kórház szakrendelésére utalja a beteget. Az országgyűlési biztos általános 
helyettese az orvos hiányra és a középszintű egészségügyi szakdolgozók állományának 
csökkentésére tekintettel, megállapította a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
joggal kapcsolatos visszásságot és ajánlás tett azok megszüntetésére.  
A honvédelmi miniszter részben kitérő választ adott, de a középszintű egészségügyi szakdolgozókra 
vonatkozóan pozitív intézkedést tett. Mivel a válasz a folyamatos orvos hiány megszüntetése 
tekintetében  nem volt elfogadható, az általános helyettes az erre irányuló ajánlását fenntartotta. 
Egyben tájékoztatta a minisztert, hogy a három kiképző központ utóvizsgálatát 2002 második 
negyedére tervezi. A fenntartott ajánlásra adandó válasz határideje a beszámoló készítésekor még 
nem járt le (OBH 4368/2001.). 
A sorkötelesek bevonulásukkal alkotmányos kötelezettségüket teljesítik. Ezzel összefüggésben 
jelentkezik a honvédelmi vezetés azon kötelezettsége, hogy biztosítsa a sorkatonák részére azokat az 
alapvető állampolgári jogokat, amelyekkel kapcsolatban az országgyűlési biztos vizsgálata visszatérő 
vagy folyamatosan fennálló visszásságokat állapított meg. Az ajánlások ezek kiküszöbölésére 
irányultak korábban is és most is. 
A békeidőben is harcszerű feladatot ellátó tűzszerész katonák szolgálati és elhelyezési körülményei, 
technikai felszereltségük állapota és általában életkörülményeik folyamatos figyelemmel kísérése és 
hatékony javítása a honvédelmi vezetés különösen fontos feladata. Ezzel összefüggésben folytonos 
késedelem volt megállapítható és azok közül több még ma is fennáll.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese 1997-ben hivatalból tartott vizsgálatot azzal 
kapcsolatban, hogy miként érvényesül a tűzszerész katonák élethez és emberi méltósághoz, valamint 
a személyes szabadsághoz és biztonsághoz való joga, különleges feladatuk ellátása során (OBH 
6883/1997.). Ugyan ebben a tárgyban 1999-ben utóvizsgálatot is végzett a tűzszerész zászlóalj 
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Budapest Váci úti laktanyájában. E jelentésben tett ajánlásokra figyelemmel új kormányrendeletet 
adtak ki, ezzel megszűnt a sorkatonák tűzszerészként való alkalmazása, ezt e faladatot kizárólag 
hivatásos állományú katonák végzik. Kialakult a nemzetközi tapasztalatcsere megfelelő rendszere, 
főként a balkáni békefenntartás keretében. Az állománytábla módosításával azóta egy pszichológusi 
álláshelyet is betöltöttek. További ajánlások arra irányultak, hogy töltsék fel az alakulat állományát és 
amennyiben lehetséges a tűzszerész járőrparancsnokét bővítsék. Ennek érdekében javítsák a 
tűzszerész katonák jövedelemszintjét. Fejlett és kielégítő számú híradástechnikai eszközökkel 
biztosítsák a megfelelő kapcsolattatást. A helyszínen nem robbantható eszközök szállításához 
szerezzenek be korszerű gépjárműveket. A honvédelmi miniszter az ajánlásokat elfogadta, de 
kifejtette, hogy azok végrehajtásához különböző, leginkább pénzügyi okokból, két évre van szükség 
(OBH 4908/1999.). 
A 2000 októberében következett újabb halálos kimenetelű tűzszerész baleset miatt az országgyűlési 
biztos saját hatáskörében rendelt el vizsgálatot. A jelentés több pontban is azonosak volt az előző 
jelentésben feltárt problémákkal. Az országgyűlési biztos általános helyettese ezért ismét 
nyomatékosan kérte, hogy a honvédelmi miniszter teljesítse korábbi ígéreteit. Dolgozza át a jelenlegi 
pótlékrendszert, mert az nem alkalmas a tűzszerész pálya vonzóbbá tételére, ugyanis most nem a 
teljes szolgálati időre, hanem csak akkor kaphat a tűzszerész többletjutatást, ha a konkrét mentesítési 
munkát végez, a robbanószer közvetlen közelében. A hiányzó hivatásos állományú katonák sikeres 
pótlása érdekében gondoskodni kell a szerződéses állomány jobb anyagi- és elhelyezési 
körülményeiről. A tervezett technikai  korszerűsítés érdekében  gyors és hatékony intézkedés 
szükséges. El kell rendelni a Magyar Honvédség MÜ/31. Tűzszerész Szakutasítás sürgős és alapos 
felülvizsgálatát és korszerűsítését. A helyszínen nem megsemmisíthető robbanószer biztonságos 
szállítása érdekében biztonságos szállítóeszközök beszerzése szükséges, de indokolt a szabályozás 
felülvizsgálata is.  
A honvédelmi miniszter az ajánlásokkal egyetértett és azokat azzal a fenntartással fogadta el, hogy a 
végrehatás a tárca költségvetésének függvénye. Az országgyűlési biztos általános helyettese a 
választ elfogadta és egyben jelezte, hogy a tűzszerész zászlóalj utóvizsgálatát 2002 második 
negyedére tervezi. 
A beszámoló készítésekor már kihirdetésre került a 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák 
illetményéről és illetményszerű juttatásairól, és az 5/2002. (I. 25.) HM rendelet a szerződéses katonák 
továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetőleg toborzópénze megállapításának és kifizetésének 
rendjéről. Több Volkswagen gyártmányú korszerű szállító gépjárművet is kaptak. Mindez arra mutat, 
hogy a vizsgálati megállapítások alapján tett ajánlások folyamatosan végrehajtásra kerülnek. 
Nem állapítható meg visszásság az 1992. évi XXXIII. tv. 72. §-ában meghatározott illetménypótlék 
alkalmazására kiadott HM utasítás szabályozási rendszerével kapcsolatban. A HM utasítás ugyanis 
minősítési kényszert ír elő annak megállapításához, ki jogosult veszélyességi pótlékre. Ezen utasítás 
szerint a HM Egészségvédelmi Intézete állapítja meg a konkrét kockázati tényezőket és az illetékes 
parancsnok ennek alapján parancsban rendeli el a veszélyességi pótlék kifizetését (OBH 5892/1999.). 
Nem okoz a hátrányos megkülönböztetésből származó tilalommal és a tisztességes eljáráshoz való 
joggal összefüggésben visszásságot, ha a pályázatot benyújtó honvéd tiszt pályázatát azért 
utasították el, mert a pályázata nem felelt meg a követelményeknek, különösen azért, mert korábban 
nem dolgozott a pályázat tárgyköréhez kapcsolódó témában, nem látott el a pályázattal kapcsolatos 
szakterületen szolgálatot. Ugyanakkor vizsgálat hasznos volt, mert a Honvédelmi Minisztérium 
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a tárgykört érintő világos szabályozás elkerülhetetlen, a több 
különböző jogszabályban található rendelkezések egységesítésére is szükség van (OBH 1192/2000.)     
 
3.15. Kamarai ügyek 
Az országgyűlési biztosok 2001-ben viszonylag kisebb számú kamarai ügyet érintő panasszal 
foglalkoztak az Ipari és Kereskedelmi Kamarát érintő kötelező tagság megszűnése miatt. 
Az ilyen ügyeket az jellemezte, hogy vagy egy kamarai tag panaszkodott a kamara eljárása ellen, 
vagy egy kamarai tag tevékenysége miatt indult vizsgálat. Egy esetben a Magyar Gyógyszerész 
Kamara fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz.  
A vizsgálatok a jogorvoslathoz, a panaszhoz, a vállalkozáshoz, a munka szabad megválasztásához, 
vagy esetleg a véleménynyilvánításhoz illetve a jogbiztonsághoz való jog érintettsége miatt indultak. 
Az OBH 3651/2001. számú ügyben az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jogorvoslathoz, a 
panaszhoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara az a mulasztásával, hogy egy 
kamarai tagnak a munkáltatója ellen irányuló, munkajoggal és etikai eljárással összefüggő ügyében 
nem határozattal döntött. Mind a panaszos, mind a munkáltatója kamarai tag volt. Az országgyűlési 
biztos felkérte a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti 
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Szervezete elnökét, hogy a panaszos kérelmét haladéktalanul bírálják el, és az erről szóló határozatot 
a panaszosnak kézbesítsék. Kérte, hogy az esetleges összeférhetetlenséget is vizsgálja ki. Felhívta 
az elnök figyelmét a hasonló esetek jövőbeni elkerülése érdekében, hogy a kamara etikai 
szabályzatában előírtakat mindenkor tartsa be. A kamara elnöke az országgyűlési biztos megismételt 
és fenntartott kezdeményezésre megtette a szükséges intézkedéseket, és a határozatot meghozta.  
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elleni OBH 5701/1999. számú panaszban az országgyűlési biztos 
megállapította, hogy a kamara a vállalkozáshoz, a munka szabad megválasztásához, a 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott,  amikor 
egy tagfelvételi és fellebbezési kérelmet azzal utasított el, hogy a benyújtott iratok nem alkalmasak a 
gyakorlati idő igazolására. A vizsgálat megállapította, hogy a kamarai szabályzat nem volt 
összhangban a kamarai törvény szakmai gyakorlatot előíró rendelkezésével. A kamara a törvény által 
meghatározott 3 éves szakmai gyakorlatot csak akkor fogadja el, ha azt a kérelmező a felvételt 
megelőző 5 éven belül végezte. Az országgyűlési biztos felkérte a kamara elnökét, hogy 
kezdeményezze a kamarai alapszabály olyan módosítását, hogy az legyen összhangban a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvénnyel, vagy 
kezdeményezze a törvény módosítását. A kamara elnöke az ajánlással nem értett egyet, és azt 
felterjesztette a felügyeleti szervéhez. A pénzügyminiszter álláspontja szerint az ellentmondás a 
kamarai törvény módosításával rendezhető, ezért a törvény következő módosítása keretében 
kezdeményezni fogja a vitatott alapszabályi rendelkezés konkrét törvényi hátterének megteremtését. 
Az OBH 1857/2000. számú ügyben a panaszhoz, valamint jogállamiságból fakadó jogbiztonsághoz és 
a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben okozott visszásságot a Budapesti Közjegyzői 
Kamara azzal, hogy a panaszos beadványára nem válaszolt. Az országgyűlési biztos felhívta a 
kamara elnökét, hogy a panaszügyek elintézésekor legyen tekintettel az ügyintézési határidőkre. A 
kamara elnöke a kezdeményezést elfogadta. 
A jogorvoslathoz, a panaszhoz, valamint a jogállamiság elvéből fakadó tisztességes eljáráshoz való 
joggal összefüggésben okozott visszásságot az OBH 2468/2000. számú ügyben a Győri Igazságügyi 
Szakértői Kamara és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara azzal, hogy a panaszos ügyében nem 
hozott határozatot, a felügyeletet ellátó Igazságügyi Minisztérium pedig azzal, hogy a beadvány 
megválaszolására határidőben nem intézkedett. A panaszos azt sérelmezte, hogy a megyei és 
országos kamara sürgetése ellenére sem hozott határozatot egy pszichológus, igazságügyi szakértő 
tevékenysége ellen tett panasza ügyében. A minisztérium pedig csak hónapok múltán válaszolt, de a 
kamara annak alapján sem hozott határozatot. A vonatkozó szakmai kamarai törvény úgy rendelkezik, 
hogy az idő múlása miatt az etikai eljárás már nem folytatható le. Az országgyűlési biztos a 2001. 
július 5-i jelentésében felhívta a Győri Igazságügyi Szakértői Kamara elnökének figyelmét a feltárt 
visszásságokra, és kérte azok kiküszöbölését. Felhívta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
elnökét és az igazságügy-minisztert az eljárási határidők mindenkori betartására. Az érintettek a 
kezdeményezést és az ajánlás elfogadták. 
Az OBH 4418/2001. számú ügyben a Magyar Gyógyszerész Kamara panaszolta, hogy az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tisztifőgyógyszerésze megtiltotta a kamara által szervezett 
aláírásgyűjtést. A kamarai az aláírásgyűjtést azért kezdeményezte, hogy az állampolgárok 
támogassák a betegekre és a gyógyszerészekre egyaránt hátrányosan megállapított gyógyszer 
árrések megváltoztatását. Az országgyűlési biztos meggyőződött arról, hogy az aláírásgyűjtés a 
gyógyszerészi feladat végzésében fennakadást sehol sem okozott. Az országgyűlési biztos a 
vizsgálat során egyetlen szóban előadott panaszról értesült, ezért az országos tisztifőgyógyszerész 
intézkedését indokolatlannak és kirívóan aránytalan lépésnek tekintette. Megállapította, hogy a 
tisztifőgyógyszerész intézkedése a gyógyszerek árrésével kapcsolatos, a gyógyszertárakban 
kihelyezett aláírásgyűjtő íveknek haladéktalan visszavonására visszásságot okozott a 
véleménynyilvánítással és a panaszhoz való alkotmányos joggal összefüggésben, de figyelemmel 
arra, hogy a kamara és a minisztérium megállapodást kötött a gyógyszertárak biztonságos működését 
szavatoló intézkedésekről, az országgyűlési biztos nem élt ajánlással. 
 
3.16. Kárpótlási és földkiadási ügyek 
Az országgyűlési biztosok az elmúlt években számos jelentésükben állapítottak meg alkotmányos 
jogokkal összefüggő visszásságot a nemzetközi szerződésekkel okozott károk megtérítésének 
elmulasztása miatt. Ide tartozott a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény vagyonjogi 
rendezésének elmaradása is. Az országgyűlési biztos a 2000. évi országgyűlési beszámolójában a 
szükséges törvényalkotásra is ajánlást tett. A törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésére azonban 
nem került sor. E törvényjavaslat tervezetét legutóbb 2001. októberében tárgyalta a Kormány, de nem 
azt visszaadta az előterjesztőnek.  



 56

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény korábbi rendelkezései szerint az élet elvesztéséért - az ott meghatározott 
jogosultaknak - egymillió forint összegű kárpótlás járt. Az említett törvényt módosító 1997. évi XXIX. 
törvény az élet elvesztéséért járó kárpótlás eseteit kibővítette, az összegszerűség tekintetében pedig 
úgy rendelkezett, hogy a kárpótlás összegéről, a kifizetés rendjéről, határidejéről, ütemezéséről külön 
törvény rendelkezik. E külön törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi 
XC. törvény az egyösszegű kárpótlás összegét 30 ezer Ft-ban határozta meg. Az Alkotmánybíróság a 
46/2000. (XII.14.) AB határozatával a törvény ezen részét alkotmányellenesnek minősítette, ezért azt 
a törvény hatályba lépésének napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.  
A megsemmisített rendelkezés helyett az Országgyűlés még nem alkotott új szabályt. Amíg erre nem 
kerül sor, addig a törvény hatálya alá tartozó kárpótlásra jogosultak részére nincs mód kárpótlás 
fizetésére.  
Az országgyűlési biztos szerint az új rendelkezés megalkotásáig mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság áll fenn. E visszásság megszüntetése érdekében 
ajánlásként fogalmaztuk meg az Országgyűlés részére, hogy alkossa meg az 1992. évi XXXII. törvény 
alapján járó egyösszegű kárpótlás mértékéről rendelkező jogszabályt.  
A részarány földtulajdon kiadására vonatkozó alapvető szabályokat a földrendező és a földkiadó 
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény tartalmazza. A beszámolási időszakban az országgyűlési 
biztos által vizsgált földkiadással összefüggő panaszok jogszabályalkotásra vagy a hatályos 
jogszabályok megváltoztatására irányuló kezdeményezést nem vetettek fel, s ilyen kezdeményezést 
az országgyűlési biztos sem fogalmazott meg vizsgálati jelentéseiben. E körülmény azzal 
magyarázható, hogy a földkiadással összefüggő jogszabályi környezet kialakult, a földkiadást 
közigazgatási szervek végzik, illetve hogy a földkiadási munka jelentős részét az FM hivatalok már 
elvégezték.  
A panaszok döntően a földkiadási eljárás elhúzódását, a fellebbezések késedelmes elbírálását 
sérelmezték. Ezek között olyanok is találhatók, melyben a panaszosok sérelmezték, hogy a 
részarány-tulajdonuknak megfelelő aranykorona értékű termőföldet nem az általuk megjelölt helyrajzi 
számú táblából adták ki, vagy a földet késedelmesen adták tulajdonukba, illetve a kiadott termőföld 
önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeik részbeni visszatérítésére irányuló kérelmüket 
nem teljesítették. Más panaszosok a részaránytulajdon kielégítésének fedezetére szolgáló földalap 
cserével, vagy a tulajdonba adott termőföld minőségével, alakjával kapcsolatos sérelmeket 
fogalmaztak meg.  
A vizsgált panaszok általában a földkiadási ügyekben első fokon eljáró megyei FM hivatalok 
tevékenységét és határozatait, valamint e határozatok másodfokú elbírálására jogosult közigazgatási 
szervek tevékenységét és határozatait érintették. (OBH 5451/2000. 1246/2000. 2999/2001. 
1353/2001. 3391/2001. 3610/2000. 1431/2000. 4368/2000.) 
 
3.17. Környezetvédelmi ügyek 
A beszámolási időszakban az országgyűlési biztosokhoz érkezett környezetvédelemmel összefüggő 
panaszokra azok sokfélesége jellemző. Kiemelhető az állattartást, a vendéglátóipari egységek 
működését, és a gépjárműforgalom káros hatásait sérelmező panaszok nagy száma. Ezekben 
leginkább a tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog érvényesülését vizsgáltuk. 
Jelentéseinkben a speciális jogszabályok mellett a Ptk. szomszédjogi és birtokvédelmi szabályaira 
hivatkoztunk, hiszen már az 1976. évi II. törvény óta a joggyakorlatban a szomszédjogok védelme 
mellett a birtokvédelem is a környezetvédelem egyik jogi eszközévé vált. A panaszosok figyelmét a 
tulajdonjog háborítatlanságát védő per megindításának lehetőségére is felhívtuk. Figyelemmel 
kísérjük a bírói gyakorlatot, hiszen e témakörben több precedens értékű határozat is született. Bár 
gyakran csak a közvetlen szomszéd sérelmez valamely tevékenységet, szükségesnek tartjuk 
rögzíteni, hogy a szomszédság jogi fogalma tágabb mint a köznapi értelme: a szomszédság határa 
jogilag addig terjed, ameddig maga a szükségtelen zavarás, behatás (szennyezés) kiterjed. A Ptk. 
szövege és az ítélkezési gyakorlat alapján nyilvánvaló, hogy szomszédok nem csak a 
telekszomszédok, de mások is lehetnek. 
Az önkormányzatok jogosultak a településen az állattartás szabályait rendeletben meghatározni, és a 
hatóság köteles e rendeletet alkalmazni. Az önkormányzatnak az állattartás helyi szabályainak 
megalkotásakor figyelembe kell vennie, hogy az állattartók környezetében élők alkotmányos jogainak 
védelméről is gondoskodnia kell. Az állattartás azonban gyakran az állattartó és családja 
megélhetését szolgálja, annak korlátozásával vagy esetleges megtiltásával e családok szociális 
biztonsága veszélybe kerülhet. 
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Az engedélyezett mértéket meghaladó vagy az engedélyezettől eltérő módon folytatott állattartás az 
állattartóhely környezetében élőknek jelentős életminőség romlást okozhat. Az ilyen ügyekben is 
többször észleltük, hogy a hatóság az állattartást sérelmező panaszok kapcsán hosszú időn keresztül 
érdemben nem jár el, és emiatt a sérelmezett tevékenységet akár éveken keresztül is háborítatlanul 
folytatják. (OBH 534/2000. 5471/2000. 3466/2000. 1104/2001. 3466/2000. 5035/2000.) 
Ezzel ellentétes ügyintézés történt az OBH 397/2000. számú ügyben. A kutyakiképzés zavaró 
hatásait sérelmező beadvánnyal kapcsolatban a polgármester megfelelően eljárt, az érintett 
rendőrkapitány a kiképzést beszüntette. 
Az államigazgatási eljárásról szóló törvényben meghatározott ügyintézési határidő túllépését és a 
határozathozatali kötelezettség elmulasztását - az ügy tájékoztató levéllel történő intézését - 
állapítottuk meg az OBH 2493/2001. az 1150/2001. és a 3466/2000. számú ügyben. 
Az elmúlt években több vizsgálatot folytattunk az elhullott állatok elhelyezésével kapcsolatban. 2001-
ben fejeztük be az okányi dögtemető működését érintő eljárásunkat. A vizsgálat a megyei 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás helyszíni tapasztalatai és az Állategészségügyi 
Szabályzat előírásainak összevetése alapján megállapította, hogy elmaradt a minden évszakban 
járható bekötőút megépítése és a terület fásítása. (OBH 3511/1998.) 
Jelentős a lakóhelyük közelében lévő vendéglátóipari egységek működését sérelmező panaszok  
száma is. Az onnan kiáramló hangos zene, a vendégek hangoskodása, mulatozása lehetetlenné teszi 
a közelben élők pihenését. A szórakozóhelyekről távozók utcai randalírozása, provokatív magatartása 
az ott lakókon kívül az arra járókban is félelmet kelthet. Az ilyen panaszok hatékony kezelése 
rendkívül nehéz. Az egységben keletkező zavaró hatások, illetve a késői órákban távozó vendégek 
utcai magatartása miatti fellépés elkülönül egymástól. Az utóbbi esetben a gyakoribb rendőri jelenlét 
és a veszélyesebb csoportok elleni határozott rendőri fellépés bírhatja kulturáltabb magatartásra a 
vendégeket. Az egységben jelentkező zavaró hatások csökkentésére irányuló jogalkalmazói gyakorlat 
alapja az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 
4/1997. (I.22.) Korm. rendelet. A jegyző a zajterhelési határérték figyelmeztetés ellenére való ismételt 
túllépése esetén az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, vagy kötelező zárvatartási időszakot 
rendelhet el. Emellett megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, valamint szórakoztató játék 
folytatását, ha az jogszabálysértő vagy a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti. 
A megfelelő hatósági fellépés mellett az üzemeltető fokozott gondossága is szükséges az ilyen típusú 
panaszok kezeléséhez. (OBH 3057/2000.) Ha az ismétlődő lakossági zajpanaszokat a hatóság a 
belkereskedelmi igazgatás normái keretében vizsgálja, döntése alapjául a zajszintmérés szolgál. Ha a 
szakvélemény a határérték túllépését állapítja meg, a jegyző köteles intézkedni. (OBH 5591/2000.) 
A járműforgalom káros környezeti hatásait sérelmező panaszosok az autópályadíj bevezetése miatt a 
pályát elhagyó és a párhuzamos, a településen áthaladó utat igénybe vevő teherjárművek nagy 
számát (OBH 4433/2000.), a nehézgépjárművek közlekedésére kevéssé alkalmas útvonalon zajló 
teherautó-forgalmat (OBH 2845/1999. 4487/2000. 5065/2000.), valamint az arra nem alkalmas 
útvonalon folyó menetrendszerinti autóbusz-közlekedést sérelmezték (OBH 3624/2001. 1924/2001.). 
Az érdemi változásokat jelentő beruházások, mint az útburkolat felújítása, zajvédő fal építése, de 
leginkább az elkerülő és ezáltal a településeket mentesítő utak építése jelentős állami, illetve 
önkormányzati erőforrásokat igényel. Sebességcsökkentő táblák kihelyezésével, valamint a 
gyorshajtók kiszűrésével a probléma nem oldható meg véglegesen. 
Több jelentésben is feltártuk, hogy a különböző káros sugárzások határértékei nincsenek 
jogszabályban rögzítve. Rendkívül kedvezőnek ítéltük, hogy megszületett a vezeték nélküli távközlési 
építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló miniszteri 
rendelet, és az egyéb létesítmények és készülékek által kibocsátott elektromágneses sugárzás 
egészségügyi határértékeire vonatkozó jogszabály is előkészítés alatt áll, kiadása 2002. első 
negyedévében várható. 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program általános településkörnyezeti célnak tekinti a települések 
csatornázottságának, szennyvíztisztításának és speciális szennyvízkezelésének fejlesztését, az 
ivóvízbázisok védelmét. 
Az egészséges környezethez való alkotmányos jog alapján jogos igény, hogy a szennyvíz lehetőleg 
közműves szennyvízelvezetőbe jusson, és a szennyvízelvezetés (ártalmatlanítás) egyéb módja csak 
közcsatorna hiányában legyen alkalmazható. Az egészséges környezethez és a jobb környezeti 
állapotjellemzőkhöz az is hozzátartozik, hogy a szennyvizet zárt rendszerben, a környezetbe jutás 
lehetőségének kizárásával vezetik és meghatározott módon tisztítják. Egyrészről tehát gondoskodni 
kell a szennyvízelvezetésről, ez azonban nem járhat mások szükségtelen zavarásával. 
Nem állapítható meg az önkormányzat és az üzemeltető eljárásával kapcsolatban az egészséges 
környezethez való joggal összefüggő visszásság, ha a szennyvízátemelőből kiáramló bűzhatás 
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csökkentése érdekében több intézkedést is tesznek, valamint jelentős anyagi ráfordítást igénylő - már 
megvalósult - beruházásokat hajtanak végre. (OBH 2668/2001.) 
Az ipari- és mezőgazdasági termelésből, a szolgáltatásból eredően és a lakossági fogyasztás 
következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A 
folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet. 
A hulladékgazdálkodási törvény megalkotását a szabályozási hiányosságokból is adódó 
rendezetlenség, a hulladékok elhelyezési, kezelési gyakorlatának környezetet veszélyeztető volta 
indokolta. 
Az ingatlanon végzett hulladékok égetésekor (OBH 6057/2000. 4652/2000.) a közegészség 
megóvása érdekében elengedhetetlen a határozott, azonnali hatósági fellépés. A hulladéklerakó 
biztonságos és közegészségügyi szabályokat betartó működtetése akkor is kötelessége az 
önkormányzatnak, ha a panaszos tudta, hogy milyen környezetbe költözik, ezért nem fogadható el az 
önkormányzat olyan érvelése, hogy a panaszosnak tudomása volt a szemétlerakó közelségéről. (OBH 
5479/2000.) 
Több panaszos sérelmezte a különféle ipari tevékenységből származó zajhatást és a szagokat. A 
kibocsátó közelében lakó panaszosok sok esetben több éve kénytelenek elviselni a határértéket 
gyakran túllépő zajt. A sérelmezett tevékenységek általában a telepengedély alapján gyakorolható 
ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek. A jogszabály szerint, akik a rendelet 
hatálybalépésekor már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet, 
kötelesek 2002. december 31. napjáig telepengedélyt kérni. A jegyző a telepengedélyt akkor adja 
meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a tevékenység a telep 
környezetében élők nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a 
környezetet nem veszélyezteti. Bár a rendelet a szomszédnak a határozat ellen önálló fellebbezési 
jogot nem biztosít, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szomszéd a telepengedély kiadását követően 
ne léphetne fel. Ilyenkor a lakossági bejelentés vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele az 
eljáró hatóság kötelessége. 
Zajpanasz esetén az első fokú környezetvédelmi hatóság a 12/1983. (V.12.) MT rendelet előírásai 
alapján jár el. E jogszabály a zajbírság kiszabása mellett lehetőséget biztosít a környezetvédelmi 
hatóságnak a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozására vagy 
felfüggesztésére, ha a kötelezett túllépi a zajkibocsátási határértéket, és ez a környezetre közvetlen, 
súlyos veszély jelent. A tevékenység korlátozása, felfüggesztése előtt az elsőfokú közegészségügyi 
hatóság véleményét figyelembe kell venni. 
Az OBH 2435/2000. ügyben rámutattunk a legfeljebb évenként kiszabható zajbírság csekély ösztönző 
hatására. A panaszosok számára e szankció alkalmazása nem jelent megoldást. 
Számos panaszos kifogásolta, hogy a zajmérés idején a vizsgált telephely az egyébként szokásosnál 
lényegesebb kisebb mértékű zajt bocsátott ki. Azt feltételezik, hogy az előzetes értesítéssel a vizsgált 
létesítmény vezetésének tudomására jut a vizsgálat időpontja, ezért a működés akkor nem 
üzemszerűen történik. Ezt a problémát nem csak állampolgárok vetették fel, de az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség is. A tényleges zajkibocsátás csak akkor állapítható 
meg, ha a vizsgálat a létesítmény üzemszerű működése közben, az összes zajforrás 
figyelembevételével történik, a ténylegesnél alacsonyabb mért érték befolyásolja a bírság összegét, 
továbbá határérték alatti eredmény esetén kizárja a további hatósági eljárást. A környezetvédelmi 
minisztert arra kértük, hogy olyan eljárási rendet dolgozzon ki, amely biztosítja, hogy a vizsgálatok a 
valós zajkibocsátást állapítsák meg. Ennek megvalósításáig indokolt, hogy a környezetvédelmi 
hatóságok - az Áe. 56. §-a alapján - előzetes értesítés nélkül járjanak el, és az ellenőrzöttet a 
zajmérés megkezdése előtt csak szóban értesítsék. A miniszter a megállapításainkkal egyetértett, és 
észrevételeinket figyelembe kívánja venni a zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok felülvizsgálatakor. 
Emellett azonnal megvalósuló intézkedésként az előzetes értesítés mellőzéséről rendelkezett, 
amellyel remélhetőleg megszűnnek vagy legalább csökkennek a hasonló esetek. 
A környezetvédelmi felügyelőség felülvizsgálatot rendel el azokban az esetekben, melyekben a 
jelenlegi jogi szabályozás a tevékenység gyakorlását környezetvédelmi engedélyhez köti - vagyis a 
környezeti hatásvizsgálati eljárásra kötelezett tevékenységek esetében - és a tevékenységet ilyen 
engedély nélkül kezdték meg. A felülvizsgálat célja, hogy az annak idején az esetleges környezeti 
következmények megfelelő feltárása nélkül indult tevékenységek esetében pótolható legyen ez a 
mulasztás. 
A felülvizsgálat alapján lehetőség van arra, hogy a működő üzemek, a már folytatott tevékenységek 
környezeti megfelelőségét elbírálják, és a környezetszennyezőnek bizonyult tevékenységeket a 
hatóságok korlátozhassák, vagy leállíthassák, illetőleg meghatározzák azokat a környezetvédelmi 
feltételeket, amelyek teljesítése esetén folytatható az adott tevékenység. Pl. az OBH 2145/2000. 
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számú ügyben egy több mint 10 éve zavaró üveggyártó tevékenység során a zajkibocsátás a 
határértéket oly mértékben haladta meg, hogy szükségesnek tartottuk a környezetvédelmi 
felülvizsgálat elrendelését.  
 
3.17.1. Hulladékgazdálkodási ügyek 
2001-ben 11 ügyben - 14  szemétszállítással kapcsolatos panasz elbírálásával - készült jelentés. 
Az ügyekben már a 2001. január 1-jén a hulladékgazdálkodással kapcsolatban hatályba lépett új 
jogszabályok alapján folytak az eljárások. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(Hgt.) hatályon kívül helyezte az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. 
évi XLII. törvénynek (Kötv.) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó részét, és önállóan szabályozta a 
hulladékgazdálkodás témakörét. A Kormány pedig megalkotta a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló  242/2000. (XII. 23.) 
kormányrendeletet. 
A panaszok ebben az évben is elsősorban a közszolgáltatás kötelező igénybevételével, valamint a 
szemétszállítási díj összegének megállapításával voltak kapcsolatosak. Az önkormányzati rendeletek 
áttekintését követően további problémák vetődtek fel. Több rendelet nem felelt meg a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás arányossága követelményeinek, valamint szabálysértési tényállást fogalmazott meg 
arra az esetre, ha az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem fizeti meg 
a megállapított díjat. A Hgt. által meghatározott szabályozási követelmények (a képviselő-testületnek 
mely kérdéseket kell szabályoznia)  megvalósításának hiánya is vezetett alkotmányos visszásság 
megállapításához. 
Végül több ajánlás a 2001-es évben teljesült, az ügyek utóéletét ekkor  követtük végig. 
Ebben az évben is sokan panaszolták a szolgáltatás igénybevételének kötelezettségét. A lezárt 
vizsgálatok esetében megállapítható, hogy a panaszosok fele - egyebek mellett -  azt sérelmezi, hogy 
szemétszállítási díjat kell fizetnie annak ellenére, hogy a háztartásában keletkező hulladékot eltüzeli, 
komposztálja, a nem hasznosítható anyagokat pedig évente két-három alkalommal elviszi a 
szeméttelepre, illetve volt olyan, aki egy használaton kívüli kútba dobta. 
A panaszok ezen részét minden esetben elutasítottuk, tekintettel arra, hogy a Kötv. és a Hgt. is 
kimondja, hogy a szolgáltatás igénybevétele kötelező ott, ahol az önkormányzat megszervezi a 
közszolgáltatást. (OBH 1431/1999, 5876/2000, 1311/2000, 3016/2000 - ezekről egy jelentés készült: 
3285/2001 -, 2683/2000, 2869/2000, 3590/2000.) 
Egy esetben a tulajdonos úgy döntött, hogy felmondja a közszolgáltatóval kötött szerződést tekintettel 
arra, hogy nem veszi igénybe a szolgáltatás. A szolgáltató a Kötv.-re és a helyi rendeletre hivatkozva 
arról tájékoztatta, hogy nincs lehetősége a szerződés felmondására. A rendelet azonban az 
igénybevevő és a szolgáltató által kötött szerződésre a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó 
szabályait rendelte alkalmazni, melyet a Kötv.-re vezetett vissza. A Kötv. azonban 2001. január 1-jétől 
csak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokra vonatkozik, tekintettel arra, hogy ekkor lépett hatályba 
a Hgt., amely rendeleti felhatalmazásban már nem hivatkozik a Ptk-ban szabályozott közüzemi 
szerződéssel kapcsolatos rendelkezésekre. A közüzemi szerződés ugyanis biztosítja a felmondás 
lehetőségét, mely a hulladékgazdálkodás esetében azt jelentené, hogy az ingatlan tulajdonosa 
bármikor felmondhatná a közszolgáltatóval kötött szerződést. Ez azonban összeütközésbe kerülne a 
Hgt.-vel, melynek megalkotásakor a törvényalkotónak az volt a célja, hogy a tulajdonosokat minden 
esetben kötelezze - az arányosság szabályainak figyelembevételével megállapított - díj 
megfizetésére, ha az ingatlanukon hulladék keletkezik. A rendelet tehát ellentétes a Hgt.-vel, ezért az 
Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakkal - a helyi képviselőtestület a feladatkörében 
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal -, valamint a 
jogállamiság és az abból eredő jogbiztonság követelményével összefüggésben visszásságot 
állapítottunk meg (OBH 2869/2000.). 
A szemétszállítási díj összegével kapcsolatos panaszok vizsgálata során minden esetben fokozott 
figyelmet fordítottunk a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének megvalósulása 
vizsgálatára. Általánosságban a rendeletek áttekintését követően megállapítható, hogy az 
önkormányzatok a rendeletalkotás során egyre inkább figyelembe veszik az Alkotmánybíróság 
vonatkozó döntéseit. 
Ezért a szemétszállítási díj összegét érintő panaszok kevesebb mint egyharmada esetében 
állapítottunk meg az arányosság körében visszásságot és tettünk ajánlást. Ilyen volt, amikor a 
rendelet csak egyfajta űrmértékű kuka használatát rendezte, és csak erre vonatkozóan állapított meg 
díjat (OBH 5385/2000.), valamint amikor a rendelet négy különböző űrtartalmú szeméttároló méretet 
határozta meg, azonban a szemétszállítási díjat az űrtartalomtól függetlenül lakásonként azonos 
összegben állapította meg (OBH 2683/2000.). Mind a két esetben ajánlottuk a rendelet módosítását 
az arányosság jogszabályai követelményének figyelembevételével. 
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A többi esetben a rendeletek megfelelően szabályozták - az arányosság követelményének 
betartásával - a szemétszállítási díj összegét. Így a hulladékgyűjtő edények - legalább három fajta 
nagyságú - űrmértéke szerint differenciálnak, illetve figyelembe veszik a lakások és a benne lakók 
számát, és az edények ürítésének gyakoriságát. (OBH 3209/2000, 3590/2000, 5032/2000.)  
Nem állapítottunk meg az arányossággal összefüggésben alkotmányos visszásságot akkor, amikor az 
önkormányzat az üdülőingatlanon keletkező hulladék elszállítását gyűjtő konténeres módon biztosítja, 
tekintettel arra, hogy gyűjtőkonténeres hulladékgyűjtés és szállítás esetén nincs olyan ismert 
módszer, amellyel megállapítható lenne az egyes ingatlanokról a konténerben ténylegesen elhelyezett 
hulladék mennyisége, így az egyes érintett ingatlanokra vonatkozóan a hulladékszállítási díj 
értelemszerűen csak átalány jellegű lehet. Az átalány alkalmazása e feltételek mellett összhangban 
van a kormányrendelet előírásaival (OBH 927/1999.). 
A hulladékszállítással kapcsolatos panaszok alapján megvizsgált rendeletek fele szabálysértésnek 
minősítette a közszolgáltatás igénybevételének és a szolgáltatási díj megfizetésének elmulasztását. A 
rendeletek ezt különböző módon fogalmazták meg. Volt olyan, amely a közszolgáltatás 
igénybevételének elmulasztását rendelte büntetni (OBH 4315/2000, 3285/2001.), és olyan amely a 
szemétszállítási költség meg nem fizetését minősítette szabálysértéssé (OBH 3209/2000.). Végül 
voltak olyan rendeletek, melyek szabálysértésnek minősítették, ha a tulajdonosok a rendelet 
előírásainak nem vagy csak részben tesznek eleget, illetve a rendelet előírásait megszegik vagy 
kijátsszák (OBH 2683/2000, 3285/2001.). Ezen  keret-tényállások értelmében tehát szabálysértésnek 
minősülnek mindazok a cselekmények, amelyek a hulladékszállítási közszolgáltatással mint polgári 
jogi jogviszonnyal kapcsolatos - az önkormányzati rendeletben szabályozott - előírások megsértését 
jelentik.  
A szabálysértési tényállásokkal kapcsolatban állandó gyakorlat - az Alkotmánybíróság 19/1998 (V. 
22.) AB határozatát alapulvéve -, hogy mivel a szolgáltató és az igénybevevő között létrejött 
szerződés a polgári jog körébe tartozó jogviszony, az ezzel kapcsolatos jogviták rendezése is csak a 
polgári jog szabályai szerint történhet. Erre tekintettel a polgári jogi kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása önmagában szabálysértéssé nem nyilvánítható. 
A Hgt. már kimondja, hogy a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, és szabályozza a hátralék rendezését is. 
A szabálysértésekkel kapcsolatban minden esetben megállapította az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa, illetve általános helyettese az alkotmányos visszásságot, és ajánlotta a 
közigazgatási hivatalvezetőknek, hogy tegyenek e körben törvényességi észrevételt. A képviselő-
testületek minden esetben hatályon kívül helyezték rendeletükből a szabálysértési tényállásokat. 
A vizsgált rendeletek több mint kétharmadában voltak olyan egyéb hiányosságok, melyek 
alkotmányos visszásságot okoztak a jogbiztonsággal összefüggésben, a magasabb szintű 
jogszabállyal való ellentét miatt.  
Ilyen, amikor a rendelet nem tartalmazta a közszolgáltató megnevezését (OBH 2683/2000, 
3285/2001.), a szolgáltatásért járó díjat (3285/2001.), illetve előfordult, hogy a rendelet a díjat csak a 
vállalkozások esetében mulasztotta el szabályozni (OBH 5385/2000.).  
Visszásságot kellett megállapítani abban a esetben, amikor a törvényi felhatalmazással ellentétben 
nem a rendelet, hanem az önkormányzat és a szolgáltató közötti megállapodás tartalmazta a 
szolgáltatás ellátásának szabályait (OBH 5032/2000.), valamint akkor is, amikor a rendelet nem 
rendelkezett a közszolgáltatás ellátása alapján a tulajdonost terhelő díj megfizetésének rendjéről 
(OBH 3209/2000.). 
Megállapította az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese, hogy a kormányrendelettel 
ellentétes, ha a helyi rendelet szerint a tulajdonos - akár részben is - előre köteles megfizetni a 
szolgáltatás díját (OBH 3590/2000, 3285/2001.). Visszásságot állapított meg  az országgyűlési biztos 
annál a rendeletnél, amely nem szabályozta, hogy a település mely részei tekintendők 
üdülőterületnek, miközben a rendelet a díjszabás megkülönböztetésének alapjául ezt veszi  
figyelembe (OBH 3285/2001.).  
A kedvezményekre és mentességekre vonatkozó panaszokkal kapcsolatban - egy esetet kivéve - 
nem állapított meg az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese  alkotmányos visszásságot, 
tekintettel arra, hogy ezek meghatározása során minden önkormányzat nagyfokú mérlegelési 
jogkörrel rendelkezik, ezért a kedvezmények, mentességek köre településenként jelentős mértékben 
eltérhet. A kivételes esetben mind a rendelet, mind az önkormányzat és szolgáltató között létrejött 
megállapodás tartalmazott kedvezményeket és mentességeket, ezért azt kellett megállapítani, hogy a 
szabályozás ellentétes a Hgt.-vel (OBH 5032/2000.). 
Kommunális adó körébe tartozó panasz egy volt (OBH 4315/2000.), mely sérelmezte, hogy az 
önkormányzat a helyi kommunális adó bevezetése ellenében ingyenessé tette a hulladékszállítást. Az 
országgyűlési biztos rámutatott, hogy a változtatás a helyi adókról szóló törvénnyel összhangban van, 
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mértéke nem haladja meg a törvényes mértéket, ezért a panasszal összefüggésben alkotmányos 
visszásság nem keletkezett. Visszásságot okozott azonban, hogy az önkormányzat a kommunális 
adó bevezetésével ingyenessé tett szemétszállítást nem rögzítette rendeletben. 
2001-ben 17 ügyben - összesen 34 panasz kapcsán - került sor az ajánlások utóéletének követésére. 
Az ajánlások címzettjei a közigazgatási hivatalok voltak, egy esetben a közszolgáltató. A ajánlásokat 
a címzettek - két kivétellel - elfogadták. A kivételes esetekben az országgyűlési biztos, illetve általános 
helyettese fenntartotta az ajánlást, ezt követően mind a hivatalvezető (OBH 4971/1999.), mind a 
közszolgáltató (OBH 2251/2000.) azt elfogadta. 
Az ajánlások eredményeképpen kilenc ügyben került sor önkormányzati rendelet módosításra. 
További három ügyben a rendelet módosítását követően a közigazgatási hivatal ismételten felhívta az 
önkormányzatokat a rendeletek további módosítására. Két esetben azért, mert a képviselő-testület a 
rendelet módosításakor nem helyezte hatályon kívül a szabálysértési felelősségre vonás alkalmazását 
(OBH 1185/1999, 405/2000.), egy esetben pedig a módosítás nem felelt meg az utána hatályba lépő 
Hgt. rendelkezéseinek (OBH 4025/2000.). Mind a három ügyben a módosításokkal kapcsolatos 
tájékoztatás még nem érkezett meg. 
Négy ügyben a közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi ellenőrzését követően a képviselő-
testület úgy ítélte meg, hogy a vizsgált rendeletet hatályon kívül helyezi és új rendeletet alkot (OBH 
2084/1999, 2251/2000, 538/2000, 4229/2000.). 
Az OBH 6621/1998. számú ügyben a korábbi általános helyettes az Alkotmánybírósághoz fordult. 
2001 őszén született határozat, melyben az Alkotmánybíróság a rendelet meghatározott részeiről 
megállapította, hogy alkotmányellenesek, ezért azokat 2002. március 1-jei hatállyal megsemmisítette.  
 
3.17.2. Telepengedélyezési ügyek 
Az országgyűlési biztosokhoz az elmúlt évben több panasz érkezett, amelyben a panaszosok a 
lakóhelyük környezetében működő vállalkozások zajos, bűzös tevékenységét, valamint az ezzel 
kapcsolatos kérelmeikre vonatkozó hatósági eljárásokat sérelmezték. A vizsgálatok gyakran azt  
állapították meg, hogy a hatóságok csak indokolatlanul hosszú idő után intézkedtek, illetve egyes 
hatóságok intézkedését a jogi szabályozás eltérő értelmezése okozta. 
A telepengedélyezési eljárásról szóló 20/1982. (X.12.) IpM rendeletet a 85/1997. (V.28.) 
kormányrendelet 1997. július 2-i hatállyal hatályon kívül helyezte. Az országgyűlési biztos általános 
helyettese 1997. decemberében az OBH 2250/1995. számú jelentésében felkérte az ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi minisztert, hogy dolgozza ki a szolgáltató és ipari tevékenységre 
vonatkozó telepengedélyezési eljárás, valamint a szolgáltatást végzők működésének szabályait. 
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezési eljárásról szóló 80/1999. (VI.11.) kormányrendelet 1999. október 11-én hatályba 
lépett. Aki annak hatályba lépésekor már működő telepen végezte tevékenységét, az köteles 180 
napon belül telepengedélyt kérni. E határidőt a 9/2000. (II.2.) Korm. rendelet  2001. VI. 30-ig, a 
78/2001. (V.9.) Korm. rendelet pedig 2002. XII 31-ig hosszabbította meg. A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) a jogszabály megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz fordult, de 
az az indítványt elutasította. 
Az országgyűlési biztos a kormányrendelet kihirdetését követően megkereste a gazdasági minisztert 
(OBH 132/1999.), hogy adjon arról tájékoztatást, kik tekintendők érdekeltnek az ipari vagy szolgáltató 
tevékenység folytatásában, mert álláspontja szerint az nem derül ki egyértelműen a norma 
szövegéből, hogy a telepengedély megadásáról a szomszéd és más érdekelt hogyan értesül. A 
miniszter szerint a jegyző a helyszíni szemléről a rendeletben meghatározottakat köteles értesíteni. A 
rendelet szerint a jegyzői intézkedések kezdeményezői az államigazgatási eljárásban ügyfelek, ezért 
a jegyző a határozatát köteles velük is közölni. Az országgyűlési biztos ezek alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy a jegyző a lakossági bejelentésre indult eljárásban annak ellenére le kell 
folytatnia a telepengedélyezési eljárást a panaszolt tevékenység folytatójával szemben, hogy a 
kormányrendeletben az új telepengedély iránti kérelem benyújtására szabott határidő még nem járt le. 
A biztosok e jogértelmezést szem előtt tartva folytatták le a vizsgálatokat, és ha azt állapították meg, 
hogy a jegyző nem bírálta el határozattal a beadványt, kezdeményezték az eljárás alakszerű 
határozattal való lezárását. (OBH 1147/1998. 1095/2001. 3617/2000.) 
Az említett ügyekben az országgyűlési biztosok megállapították, azzal, hogy a beadványokra a 
jegyzők nem hoztak érdemi határozatot, sérült a bejelentőknek az Alkotmányban biztosított 
jogorvoslati joguk. Továbbá, mert nem tisztázták a tényállást az eljáró hatóságok, sérült a tulajdonhoz, 
és az egészséges környezethez való joguk is. Az OBH 1169/2001. sz. ügyben folytattak 
telepengedélyezési eljárást, de a vizsgálat alatt a kifogásolt asztalos tevékenységet megszüntették, 
ezért az országgyűlési biztos a vizsgálatot lezárta. 
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Az említett ügyekből kitűnik, hogy az országgyűlési biztos álláspontja egyértelmű a 
telepengedélyezést illetően. A kérelmekre a jegyzőnek el kell járnia, és határozatot kell hoznia. A 
döntést megelőzően a tényállás-tisztázási kötelezettségnek megfelelően kell kivizsgálni a kérelmeket, 
s a határozat meghozatalával biztosítani kell a beadványtevő jogorvoslati jogát.  
A fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal folytatott konzultációkból kitűnt, hogy a Fővárosi 
Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint a jegyzők a Korm. rendeletben szabott 2002. december 31. 
határidőig nem jogosultak hatósági intézkedésre a zajos és bűzös tevékenységet folytató 
vállalkozások ellen. Ezt a másodfokú hatóság is megerősítette több esetben telefonon. Ugyanakkor az 
ország többi megyéjében minden jegyző eljárt a zavaró tevékenységet sérelmező állampolgári 
bejelentések alapján.  
A beszámolási időben benyújtott további panaszokban felmerült problémáknak, valamint annak 
tisztázására, hogy a szomszédjog törvényi szabályozása hogyan érvényesül a jegyzői eljárásokban, 
az országgyűlési biztos átfogó vizsgálatot indít, és ennek során alakítja ki a jogalkalmazói gyakorlattal 
kapcsolatos álláspontját, majd megismerteti a vizsgálat megállapításait és esetleges ajánlásait a 
közigazgatási hivatalok vezetőivel és az érintett miniszterrel. 
 
3.17.3. Utak, közlekedésszervezés, közlekedésbiztonság 
Ezen a területen jellemzőek általában a közszolgáltatók és a hatóságok elégtelen működésére 
együttesen vonatkozó panaszok. Jellemző az is, hogy csak jelentős beruházásokkal lehetne a 
sérelmeket orvosolni, akkor sem teljeskörűen. 
Számos panasz érkezett a közlekedés okozta környezeti ártalmak (zaj, bűz, rezonancia), valamint a 
forgalomszervezési intézkedések miatt. A tömegközlekedés, az utak állapota sok helyen nem 
megfelelő, és nincs elmozdulás a környezetkímélő megoldások felé, mint a vasúti szállítás a 
kamionforgalom helyett, elővárosi vasutak a személyautó- és buszáradat helyett, a forgalomirányító 
lámpákkal védett kereszteződések és a jól szervezett "zöldfolyam". 
A forgalomszervezéssel összefüggő panaszok jellemzően továbbra is a településeken áthaladó 
főközlekedési utak mentén élőktől érkeznek, de a nagyvárosi - elsősorban a budapesti - főútvonalak 
mellett lakók is egyre nagyobb számban panaszkodnak a szüntelenül növekvő forgalomra. Az első 
esetben hosszútávon a települést elkerülő utak megépítése lehet a megoldás, vagy legalább a 
teherforgalomnak az autópályákra kényszerítése (OBH 4433/2000.). 
A nagyvárosi közlekedés azonban szinte megoldhatatlan problémákat okoz. Rendszerint választási 
lehetőség sincs más útvonal kijelölésére, a főútvonal tehermentesítésére. Legfeljebb abban van 
mozgástere a közlekedési hatóságnak és az önkormányzatnak, hogy A vagy B utca lakosságát 
terheli-e. Az esetek többségében a biztos vizsgálati lehetősége ezért arra terjed ki, hogy feltárja, az 
önkormányzat és a hatóságok a konkrét panaszok kapcsán megtették-e az adott körülmények között 
mindazt az intézkedést, melyekre lehetőségük volt, és hogy nem indokolatlanul döntöttek-e valamely 
terület, útvonal forgalmi jellegének meghatározásakor. 
A városi forgalomszervezéssel összefüggő ügyekben az országgyűlési biztos álláspontja az 
alábbiakban összegezhető:  
Elfogadja a szakmai érveket amellett, hogy az átmenő forgalom kitiltásával vagy korlátozásával az 
feltehetően más, hasonló vagy még kedvezőtlenebb adottságú útvonalra terelődne át, és ott hasonló 
gondok jelentkeznének. Így a főútvonal hálózaton értelmetlen lenne bármilyen forgalomkorlátozás 
bevezetése, hisz pont az a cél, hogy a forgalom itt, és ne a lakó-pihenő területeken haladjon át. Ezért 
azokban az esetekben, amelyekben az állapítható meg, hogy az illetékes önkormányzat és hatóság a 
tőle elvárható intézkedéseket megtette (táblakihelyezés, forgalomszámlálás, szakvélemények, tervek 
készíttetése, alternatívák keresése stb.), és a panaszokat érdemben megválaszolta, a konkrét 
ügyekben a panaszosnak az egészséghez, az egészséges környezethez való alkotmányos 
állampolgári jogával összefüggésben sem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, sem az azokon 
alapuló hatósági eljárások és intézkedések tekintetében visszásságot nem állapít meg. A felmerülő 
nagy számú és súlyos probléma folyamatos figyelemmel kísérése és a további állapotromlás 
lehetőség szerinti megakadályozása mellett más intézkedést nem kezdeményez. 
Ugyanakkor a konkrét panaszos és minden más - a közlekedési vagy bármely egyéb mai, modern 
környezeti ártalomnak folyamatosan kitett - panaszos figyelmébe ajánlotta, hogy a környezet-
tudatosság erősítése, az egyre súlyosbodó környezeti ártalmakkal szembeni védekezés hosszú távra 
szóló össztársadalmi feladat. A folyamat felgyorsítása részben a társadalom ezirányú értékrendjének 
és szemléletének megváltozásától, részben a helyi, regionális és országos társadalmi és politikai 
intézményrendszertől remélhető (OBH 4076/2000.). 
Amikor a biztos az OBH 1924/2001. számú ügyben azt állapította meg, hogy a környezet terhelése a 
forgalom más útvonalra - egy erre a célra épített főútvonalra - terelésével csökkenthető lenne, felhívta 
az önkormányzatot a szükséges intézkedések megtételére, de nem járt eredménnyel. A 
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forgalomszervezéssel összefüggő további ügyek: OBH 3565/1999. 4487/2000. 5623/2000. 
3624/2001. 
Mind a panaszok, mind a megállapítások tekintetében hasonló a helyzet az autóbusz megállók 
elhelyezésével kapcsolatos ügyekben is. Senkinek nem kellemes, ha a háza előtt van a megálló, az 
ott várakozó emberek zajonganak, szemetelnek, a járművek szintén fokozzák a környezeti ártalmakat. 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy tömegközlekedés megállóhelyek nélkül nem létezhet. A biztosi 
vizsgálat arra terjedhet ki, hogy a megálló-kijelölés eljárása a jogszabályoknak megfelelt-e; 
körültekintően, az állampolgárokat leginkább kímélő, de a forgalom és az útvonal más műszaki 
jellemzői között még megvalósítható megoldás mellett döntöttek-e az illetékesek; e döntésekről 
megfelelően tájékoztatták-e az érintetteket. A biztos csak akkor fordul kezdeményezéssel az 
önkormányzathoz és a közlekedési hatósághoz, ha ebben a folyamatban észlel olyan mulasztást, 
amely az alkotmányos jogokkal kapcsolatban visszásságot keletkeztet (OBH 4679/2000., 
5345/2000.). 
A forgalomszervezés egyik sajátos területe a mozgáskorlátozottak közlekedésének biztosítása. Az 
országgyűlési biztosok évek óta foglalkoznak e kérdéssel, és az akadálymentesség érdekében 
számtalan - de még nem elégséges - intézkedés született. Ma már nem jellemző, hogy figyelmen kívül 
hagynák a mozgáskorlátozottak érdekeit, a jogaik érvényesítése azonban esetenként még most sem 
zökkenőmentes (OBH 116/2001.). 
A helyi tömegközlekedés biztosítására tett ajánlást az OBH 1557/2000. számú jelentés. 
Visszatérően érkeznek panaszok a településeken földutak mellett élőktől. A vizsgálat itt leginkább arra 
terjedhet ki, hogy az önkormányzat az Ötv. és a rendelkezésére álló pénzügyi  keretek között 
intézkedett-e, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett-e. A biztos nem vizsgálhatja az 
önkormányzat gazdálkodását, ezért arra közvetlen hatással bíró intézkedéseket sem kezdeményez 
(OBH 5521/1999., 397/2000.). 
 
3.18. Közoktatási és felsőoktatási ügyek 
3.18.1. Közoktatási ügyek 
A 2001. évben az előző évekhez képes számottevően csökkent a közoktatással összefüggő 
panaszok száma. Köszönhető ez egyrészről az oktatási jogok miniszteri biztosa intézménye 
megismerésének és elfogadásának  és talán annak is, hogy az elmúlt évek az  országgyűlési biztosok 
által folytatott vizsgálatainak köszönhetően több, magas színvonalú tananyag készült az állampolgári 
jogok témakörében, továbbá hogy az írott és az elektronikus média a korábbinál gyakrabban 
foglalkozik és érzékenyebben reagál a diákokat ért, adott esetben az emberi jogok sérelmére utaló 
esetekkel. 
Az országgyűlési biztosok eddigi eljárásai a diákjogok körében két fő forráson alapultak. Indult 
vizsgálat a jogaiban sértett tanuló illetve törvényes képviselőjének közvetlen panasza nyomán, de 
emellett egyre gyakoribbá vált, hogy az országgyűlési biztosok a sajtó és az elektronikus média 
tudósításai alapján hivatalból indítottak vizsgálatot. Ez 2001. évben sem volt másképpen. Az OBH 
2259/2000. számú ügyben a panaszos egyrészt azt sérelmezte, hogy gyermekét az óvodában a 
gondozók fizikailag bántalmazták, másrészt, hogy panasza alapján a fenntartó önkormányzat a 
szükséges intézkedések megtételét elmulasztotta. Az ügy vizsgálata során a bántalmazás tényét  - az 
ehhez szükséges eszköz hiányában - nem sikerült megállapítani, de a közreműködő hatóságokat az 
országgyűlési biztos elmarasztalta, mert megsértették az ilyen és ehhez hasonló ügyekben előírt 
eljárás szabályait, a tényállást nem tisztázták és ennek, valamint az időmúlásnak köszönhetően a 
sérelem a jog eszközeivel már nem volt orvosolható. A feltárt visszásság jövőbeni elkerülése 
érdekében az országgyűlési biztos nyomatékosan felhívta Budapest IV. kerületi Önkormányzata 
Jegyzőjének, valamint a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a figyelmét arra, hogy fokozottan 
gondoskodjanak hivatalukban a jogszabályokban rögzített eljárási szabályok és a bennük testet öltő 
garanciák maradéktalan betartásáról. 
Sajtóértesülések alapján hivatalból, majd később benyújtott panaszbeadvány alapján indult az OBH 
2610/2001 és OBH 3325/2001. számon nyilvántartott ügy vizsgálata. Az ügy lényege, hogy a 
debreceni Ady Endre Gimnázium eltérő pontszámot határozott meg az iskolába jelentkező fiúk, illetve 
lányok részére. Az országgyűlési biztos vizsgálati jelentésben foglalt érvelése az Alkotmánybíróság 
korábbi határozatain alapult. Ennek során rögzítette, hogy "(...) a megkülönböztetés tilalma arra 
vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, 
azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az 
egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények 
elosztásának szempontjait meghatározni." (...). "Az a kérdés, hogy a megkülönböztetés az 
alkotmányos határok között maradt-e, csakis a mindenkori szabályozás tárgyi és alanyi 
összefüggésében vizsgálható (...). Az egyenlőségnek az adott tényállás lényeges elemére nézve kell 
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fennállnia. Ha azonban adott szabályozási koncepción belül eltérő szabályozás vonatkozik valamely 
csoportra, ez a megkülönböztetés tilalmába ütközik, kivéve ha az eltérésnek kellő súlyú alkotmányos 
indoka van. A vizsgálat megállapítása szerint annak ténye, hogy az iskola pedagógiai programjának 
megvalósítására hivatkozva, amely szerint szükség van a megfelelő leány-fiú arány kialakítására, 
nem valamennyi esélyes, hozzá jelentkezőt hívott be a szóbeli elbeszélgetésre, visszásságot idézett 
elő a diszkrimináció tilalmának alkotmányos elvével összefüggésben. A fenntartó az esetről való 
tudomásszerzést követően azonnali intézkedésként felhívta az igazgató figyelmét az esélyegyenlőség 
megteremtésére. Az észrevételt követően az intézmény minden tanulónak lehetőséget adott a szóbeli 
vizsgára, így a rangsorban hátrább került tanulók is részt vehettek a szóbeli vizsgán.  
Az OBH 3316/2000. számú ügyben is a diszkrimináció tilalma elvének érvényesülését vizsgálta az 
országgyűlési biztos. A panaszos azt sérelmezte, hogy a balatonalmádi munkaügyi központ által 
támogatott idegenvezetői és hostess tanfolyam sikeres elvégzése ellenére - az iskola által 
szükségesnek tartott “C” típusú nyelvvizsga hiányában - nem veheti át vizsgabizonyítványát. Az ipari 
és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM 
rendelet egyértelműen rögzíti, hogy az egyes szakképesítések megszerzése esetén melyek a 
szakmai vizsgára bocsátás feltételei. Ez az idegenvezető és hostess (felsőfokú szakképesítés) esetén 
- középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (típus megjelölése nélkül). Az iskola szakértő által jóváhagyott 
képzési programja azonban “C” típusú nyelvvizsga kötelezettségét írja elő. Megállapítható volt tehát, 
hogy az “Idegenvezető és hostess” szakképesítés, jelenleg olyan, államilag elismert szakma, amely a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek, a szakértők és vizsgáztatók általi különböző 
értelmezhetősége miatt, különböző minőségű nyelvi felkészültséggel szerezhető meg. Így 
előfordulhat, hogy amíg egyikük elegendőnek tartja a kérdéses szakterületen az “A”, vagy “B” típusú 
nyelvvizsgát, addig egy másik szakértő kizárólag a “C” típusú nyelvvizsgát tartja elegendő színtűnek. 
Az országgyűlési biztos jelzése alapján a miniszter az ügyben teljes körű vizsgálatot tartott. 
Ennek során megállapította, hogy a panaszos a szükséges szakmai vizsga eredményes letételével és 
a középfokú “A” típusú nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával is jogosult a szakképesítést tanúsító 
bizonyítvány átvételére. A hasonló esetek elkerülése érdekében, utasította a Nemzeti Szakképzési 
Intézetet, hogy az idegenvezető és hostess szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzési 
programjaiban, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzés központi programjaiban a szükséges 
módosítást végezzék el, és erről értesítsék az érintett iskolákat, a képzést folytató intézményeket, a 
szakmai vizsgaelnököket, valamint a területileg illetékes munkaügyi központokat. Az Egry József 
Szakközépiskola és Gimnázium szakmai felügyeletét ellátó Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatóját 
felkérte, hogy az iskola igazgatóját szólítsa fel önrevízióra, annak megállapítása érdekében, hogy az 
intézménybe folytatott képzés során nem történt-e más hallgatók esetében is hasonló 
méltánytalansággal párosuló téves intézkedés. Elrendelte, hogy a szakmai felügyeleti terület 
vizsgáltassa meg, hogy az iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli intézményben folytatott 
idegenvezető-hostess képzés során, más képzési helyeken nem történtek-e hasonló jogsértések. 
Végezetül ígéretet tett, hogy a Munkaügyi Központokat felügyelő Gazdasági Minisztériumnál 
kezdeményezi, hogy a minisztérium hívja fel a Munkaügyi Központok figyelmét a munkaerő-piaci 
központokkal megállapodást kötők vonatkozásában fennálló folyamatos és helyes tájékoztatási 
kötelezettség megtartására. Intézkedéseiről számot adó levelében az oktatási miniszter tájékoztatást 
adott arról, hogy a nyelvvizsgáztatás rendjéről, a nyelvvizsga bizonyítványokról és az államilag 
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről az utóbbi években megjelent jogszabályok 
tekintetében időszerűnek és szükségesnek tartja az oktatási tárcához tartozó, nyelvvizsgához kötött 
szakképesítéseknek a nyelvvizsgák egységes értelmezését, illetőleg a szakmai és 
vizsgakövetelmények átdolgozását.  
 
3.18.2. Felsőoktatási ügyek 
2001-ben 14 felsőoktatással összefüggő vizsgálati jelentés készült, amelyből egy a határon túli 
magyar tanulók állami ösztöndíját, hat a diploma feltételeként előírt nyelvvizsga kötelezettséget 
érintette. Hivatalból indult vizsgálat az OBH 4301/2000. számú ügyben, az OBH 5474/2000. számon 
pedig országgyűlési képviselő kérdése nyomán folyt a vizsgálat.  
Az eljárások - hasonlóan az előző évek ügyeihez - legtöbbször a jogbiztonság, a tisztességes eljárás 
követelményét érintették. Ezek sérelme miatt az ügyek sajátos tárgyára való tekintettel megállapította 
az országgyűlési biztos a művelődéshez és esetenként (pl. ha a panaszos nem jutott a diplomájához) 
a munkához való joggal összefüggésben a visszásságot. Többször sérült a panaszhoz való 
alkotmányos jog is, mert a panaszosok nem kaptak választ, vagy csak hiányosan. A tulajdonhoz való 
jogot érintette a nyelvvizsga díj fizetési kötelezettség abban az esetben, ha az előírt vizsga állami 
finanszírozású felsőfokú képzéshez kapcsolódik (OBH 4875/2000.). Egy panasz a tanszabadság 
jogával függött össze, amelyben azonban meg kellett állapítani, hogy az intézmény - legalább is e jog 
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tekintetében - nem okozott visszásságot. (OBH 2939/2001.). Egy esetben közvetve - a tisztességes 
eljáráshoz és a panaszhoz való jog sérelme folytán - érintett volt a hallgató vélemény nyilvánításhoz 
való joga is. 
Ami az országgyűlési biztosok eljárásának eredményességét illeti, az intézmények és általában az 
oktatási miniszter is elfogadták az országgyűlési biztos, majd pedig az ebben az ügykörben eljáró 
általános helyettes kezdeményezéseit, ajánlásait. Így 2001-ben sor került a felsőfokú oklevél 
(képesítés) feltételeként előírt államilag elismert nyelvvizsga kötelezettség miatt indult ügyek alapján a 
felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. tv.) módosítására két vonatkozásban is. A miniszter az 
országgyűlési biztos helyettesének OBH 2939/2001. számú ügyben tett kezdeményezésére a 
törvényességi felügyeleti jogát gyakorolva intézkedett, mert a hallgatónak a törvénysértő intézményi 
szabályzat visszásságot okozott. Az ilyen hibákat az intézmény gyakran már az eljárás alatt észlelte, 
és kijavította. (OBH 3480/2000. 4824/2000. 1314/2001.) 
Az ügyek többségében a visszásság orvoslására nem, vagy csak részben kerülhetett sor, de a jövőre 
nézve ilyenkor is intézkedést kértünk az intézménytől a hasonló esetek megelőzésére. Az 
országgyűlési biztosi eljárások jelentősége ezen a területen főként abban állt, hogy például az  OBH 
5474/2000. számú ügyben felhívta az intézmények figyelmét arra, miként kell az ő mindennapi 
munkájuk során érvényre jutniuk az állampolgárok - a felsőoktatási intézmények hallgatói - 
alkotmányos jogait. Ideértve azt is, hogy a hallgatót is megilletik az Alkotmányban biztosított 
szabadságjogok, természetesen a törvényben szabott korlátokkal.  
Másrészt az intézményen kívüli jogorvoslati lehetőség hiánya és a szolgáltatást igénybe vevő, több 
évig fennálló szükségképpen függő helyzete is felértékelte a biztos eljárásának szerepét. Esetenként 
a panaszolt intézményi eljárást csak általánosan lehetett vizsgálni, mert a hallgató a nevének 
elhallgatását kérte. 
Az elmúlt évben különösen fontos volt az eljárások időszerűsége azért, mert a nyelvvizsga-diploma 
panaszok miatt soron kívül kellett az esetleges hibákat feltárni, hogy a még lehetséges korrekció a 
visszásság elhárítására megtörténhessen. (Ezeket a panaszokat hallgatói csoportok nyújtották be, 
jelentős sajtónyilvánosságot is kaptak a vizsgálattól függetlenül - már azt megelőzően - is.) Pozitív 
tapasztalatként értékelhető, hogy a minisztérium a munkatársi (informális) szinten kért segítséget 
haladéktalanul megadta, ahol erre mód volt, és gyorsan intézkedett a megelőzésre is. Az 
országgyűlési biztosok megkeresésére azonban már csak nagyon hosszú idő elteltével, olykor 
többszöri sürgetésre és hiányosan válaszolt az Oktatási Minisztérium.  
A 2001. évben elintézett ügyekre is ugyanazok az általános megállapítások érvényesek, mint az 
elmúlt két évben. Változatlanul a tisztességes eljáráshoz való jogot nem vették tekintetbe a panaszolt 
intézmények és a minisztérium. Ez legtöbbször a panaszosoknak adott hiányos, késedelmes 
válaszokban nyilvánult meg (OBH 6930/1998.). De érdekes példa erre a határon túli magyar tanuló 
felsőoktatási állami ösztöndíj pályázatának elutasítása miatt indult ügy is, amelyben a miniszter a 
panaszosnak részletes választ írt ugyan, de az alkotmányos kifogásaira nem reagált (OBH 
5171/2001.). 
 
3.19. Közszolgáltatókkal kapcsolatos ügyek 
3.19.1. Áramszolgáltatási ügyek 
Áramszolgáltatási ügyekben 2001-ben is több panasz érkezett a téves számlázás, az éves 
elszámolásra való áttérés miatt. Ezeket a panaszokat az országgyűlési biztos vizsgálat nélkül áttette a 
Magyar Energia Hivatalhoz, amely e panaszok kivizsgálását a felügyeleti jogkörében elvégezte. 
Az országgyűlési biztos egy igazságügyi szakértő bejelentésére, melyben a villamos energia 
törvénynek és végrehajtási rendeletének a szerződésszegésre vonatkozó szabályait, illetve a 
szolgáltatónak a szabálytalan vételezés esetén alkalmazott eljárását kifogásolta, OBH 5279/2001. 
számon átfogó vizsgálatot folytatott. A vizsgálat során összevetette az 1994. évi XLVIII. törvény (Vet), 
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, a villamos energia árának megállapításáról szóló 
10/1999. (III.19.) GM rendelet, a Közüzemi Szabályzat és a Budapesti Elektromos Rt. 
üzletszabályzatának rendelkezéseit a Ptk. előírásaival. Áttanulmányozta a szakértő által csatolt 
dokumentumokat és a villamos energiáról szóló törvényjavaslat tervezetét.  
Megállapította, hogy a szabálytalan vételezés esetén alkalmazott felemelt díj, illetve az ezt 
megállapító rendelkezés, a Közüzemi Szabályzatnak a kihasználási óraszámra vonatkozó 
rendelkezése és a szolgáltató ezen alapuló gyakorlata, továbbá az a körülmény, hogy a szolgáltató 
lejárt hitelességű fogyasztásmérővel szolgáltat, az említett alkotmányos jogokkal összefüggő 
visszásságot okozott. Az országgyűlési biztos a közérdekű adatok nyilvánosságára hivatkozva 
hiányolta az új villamos energia törvénynek a fogyasztók védelmét szolgáló szabályait. A 
visszásságok orvoslása érdekében ajánlást tett a villamos energia törvény tervezetének 
módosítására.  Felkérte a gazdasági minisztert, hogy vegye fontolóra egy költségvetési forrásból 
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finanszírozandó kompenzáció javaslatának kidolgozását, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű 
fogyasztók díjtámogatásban részesülhessenek.  
Felkérte a Magyar Energia Hivatal főigazgatóját, hogy felügyeleti jogkörében ellenőrizze a 
szolgáltatóknak a mérőórák hitelességére vonatkozó nyilvántartását, és amennyiben szükséges,  
tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a szolgáltató a jövőben megfelelő nyilvántartással és 
hiteles fogyasztásmérő állománnyal rendelkezzék.  
A gazdasági miniszter és a Magyar Energia Hivatal elnöke az ajánlást elfogadta. Az elfogadott 
villamos energia törvény már nem tartalmazta a felemelt díjat, helyette kötbér fizetéséről rendelkezik, 
és előírja, hogy közüzemi szolgáltatást csak hiteles fogyasztásmérő alapján lehet végezni. A 
kihasználási óraszámoknak az életvitelszerű fogyasztáshoz való módosítása, valamint a szociális 
villamos energia ellátás igénybevételének részletes szabályai a végrehajtási rendeletben kerülnek 
megfogalmazásra. Az országgyűlési biztos kérte a közigazgatási államtitkárt, hogy a végrehajtási 
rendelet tervezetét tanulmányozásra küldje el. A Magyar Energia Hivatal elnöke felszólította 
valamennyi villamos áram szolgáltatót, hogy számoljon be a mérőórák hitelességének állapotáról. A 
felmérés utáni intézkedésekről tájékoztatni fogja az országgyűlési biztost. 
 
3.19.2. Gázszolgáltatási ügyek 
Az OBH 3152/1999. számú ügyben a vizsgálat azért indult, mert a hálózatfejlesztési hozzájárulás 
teljes összegének megfizetése ellenére a csatlakozó vezetéket nem vezették át a telekhatáron és 
nem építették meg a vezeték véget lezáró gázcsonkot. A panaszos az építési munkálatok befejezését 
kérő leveleire az önkormányzattól vagy választ sem kapott, vagy az nem volt érdeminek tekinthető, és 
a hiányzó szakasz nem épült meg. Az önkormányzat a mulasztásával alkotmányos visszásságot 
okozott a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz és a panaszhoz való joggal összefüggésben. 
Az OBH 5866/2000. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy a Fővárosi Gázművek Rt. 
többszöri kérése ellenére sem hajlandó az életveszélyes állapotot megszüntetni. A vizsgálat feltárta, 
hogy az ingatlanrész gázvezeték hálózata valóban nem felelne meg az előírásoknak, ha az adott 
ingatlan lakásnak minősülne, de az a panaszos esetében "csak" műterem, és annak lakássá történő 
átalakítása ügyében a tulajdonostársak között jogvita van, amely polgári bírósági útra tartozik. 
Az OBH 5469/2000. számú ügyben az országgyűlési biztos hivatalból indított vizsgálatot, mert egy 
2000 novemberében megjelent cikk szerint egy budapesti lakóházban több hétig szünetelt a 
gázszolgáltatás. A vizsgálat megállapította, hogy a gázszolgáltatás azért szünetelt, mert a házban 
gázvezeték csere után gázszivárgást észleltek. A hiba elháríttatása a tulajdonosok feladata, de 
javításra a gázművek részére nem érkezett megrendelés. A biztos a vizsgálatot alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásság hiányában szüntette meg. 
 
3.19.3. Ivóvízszolgáltatási ügyek 
Az országgyűlési biztoshoz 2001. évben érkezett panaszok között azok voltak a legjellemzőbbek, 
amelyek a Fővárosi Vízművek Rt. által a mellékvízmérők vízszámlájának kiállításáért szedett 
különdíjat kifogásolták. A panaszok vitatták a díj jogosságát és annak mértékét is. (OBH 2957/2001. 
3724/2001. 6445/2001.) A Fővárosi Csatornázási Művek Rt-vel szemben is több panasz érkezett 
amikor szintén bevezette a mellékszámla kiállítási díjat, de ennek ügyében az országgyűlési biztos 
már a panaszokat megelőzően hivatalból vizsgálatot indított. A panaszosok a főmérő és a 
mellékmérők között mutatkozó különbözet elszámolásával kapcsolatos gyakorlatot is sérelmezték. 
(OBH 1227/2000.) 
A 2001-ben vizsgált panaszok közös jellemzője volt, hogy a szolgáltatók nem működtek együtt a 
fogyasztókkal, panaszaikat érdemben nem vizsgálták ki, és azokra sablonos, főként elutasító tartalmú 
levélben válaszoltak. A legtöbbször érintett alkotmányos jogok a jogállamiságból fakadó jogbiztonság 
és az ehhez kapcsolódó tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a szerződési szabadság joga. 
A Pécsi Vízmű Rt. tevékenységének vizsgálata során megállapítottuk, hogy hiányos volt a 
panaszosoknak adott tájékoztatás, és ezért nem is értesültek arról, hogy lehetőségük van saját 
költségre a vízóra rendkívüli vizsgálatának megrendelésére, majd az Országos Mérésügyi Hivataltól a 
vízóra rendkívüli hitelesítését lehet kérni (OBH 2270/1999.). 
Egy balatonfüredi lakos panasza a Dunántúli Regionális Vízművek Rt. tevékenységével kapcsolatban 
azt sérelmezte, hogy a balatonfürediek messze az országos átlagnál magasabb vízdíjat kénytelenek 
fizetni. A vizsgálat során azonban kiderült, hogy a vízmű állami tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatja a vizet, ezért az árat minden évben a közlekedési és vízügyi miniszter állapítja meg. A 
rendeletben meghatározott küszöbértéket meghaladó ráfordítás esetén a költségvetés támogatást 
nyújt. A balatonfüredi önkormányzat is részesült a költségvetési támogatásban. Hasonló panasszal 
kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az anyagi igazságosság jogállami 
követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat 
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meg. Az anyagi igazságosság érvényesülésére az Alkotmány nem biztosít alanyi jogot. Az OBH 
2708/1999. ügyben ez azt jelentette, hogy az országgyűlési biztos nem vizsgálhatta az ár tartalmát 
abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jogbiztonság követelményének, ebből ugyanis az anyagi 
igazságossághoz való alanyi jog nem vezethető le. Így a vizsgálat során semmilyen alkotmányos jog 
érintettségét nem lehetett megállapítani. 
A Komló Víz Kft-nél a szerződési szabadsághoz való joggal összefüggő alkotmányos visszásságot 
állapítottuk meg az OBH 4125/1999. ügyben,  mert a szolgáltató a panaszos szerződéssel 
kapcsolatos véleményeltérésre vonatkozó közlését egyáltalán nem vizsgálta, majd pedig a szerződés 
aláírását úgy próbálta meg kikényszeríteni, hogy a mellékmérőt a hitelesítési idő lejárta ellenére sem 
cserélte le. E szolgáltató a jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy a 
szolgáltatási szerződést visszamenőleges hatállyal felmondta. 
Nem okozott alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot az a szolgáltató, amelyik a több év alatt 
felhalmozódott díjhátralék iránti igényét úgy próbálta meg érvényesíteni, hogy a vízszolgáltatást a 
lehető legrövidebb időre korlátozta, és ezzel - a rossz műszaki megoldás miatt - azokat a fogyasztókat 
is hátrányosan érintette, akik a vízdíjat fizették. A vizsgálat feltárta, hogy a szolgáltató a 
jogszabályoknak megfelelően biztosította a minimális higiéniai követelményeket. (OBH 5311/1999.). A 
jogbiztonsággal és tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben okozott visszásságot az OBH 
4082/1999. számon vizsgált ügyben a Fővárosi Vízművek Rt, amikor nem kötött közüzemi szerződést 
a fogyasztóval, nem tisztázta, hogy kit kell fogyasztónak tekinteni, ugyanakkor az elfogyasztott 
vízmennyiség után fizetendő díjat a panaszos terhére számlázta ki. 
A Nagykovácsi Víziközmű Kft. tevékenységével kapcsolatban az OBH 481/2000. sz. ügyben 
panaszolták, hogy a szolgáltató rendelkezésre állási díjat vezetett be. A vizsgálat megállapította, hogy 
a rendelkezésre állás is szolgáltatásnak minősül. A biztos alaptalannak minősítette azt a panaszt, 
amely hiányolta a szolgáltató-változás esetében a fogyasztók hozzájárulását. 
 
3.19.4. Mobil tornyokkal kapcsolatos ügyek 
A mobil telefonhálózat kiépítéséhez szükséges adótornyok, átjátszótornyok és antennák építésével, 
telepítésével kapcsolatos panaszokból az derült ki, hogy az emberek félnek a tornyok, antennák által 
kibocsátott sugárzástól. Ugyanerről tudósítottak az újságcikkek és a televízióban elhangzott riportok, 
amelyek a lakossági tiltakozásról adtak hírt. A híradásokból az is kiderült, hogy a mobil-társaságok 
megegyezésre törekszenek, és igyekeznek az építményeket közterületen elhelyezni. Általában nem 
azok kifogásolják az építmények elhelyezését, akiknek ingatlanán felépítik, hanem a szomszédos 
ingatlan tulajdonosai, illetőleg a környék lakói.  
A lakosság nem tesz különbséget az adótorony építési engedélye és az átjátszáshoz szükséges 
rádióengedély között. Természetesen megfelelő építmény nélkül nincs mire felszerelni az átjátszó, 
továbbító berendezést, a két engedély azonban a panaszok alapjául szolgáló ügyek többségében két 
különböző hatóság feladatkörébe tartozott. Az 1999-es jogszabály-módosítást követően azonban már 
a tornyok építési engedélyét is a hírközlési felügyeletek adják meg. Az engedélyezési eljárásban a 
települési jegyző szakhatóságként jár el, és a döntéshez az önkormányzat nyilatkozatára is szükség 
van. Az önkormányzat megkapja a határozatot, és a döntéssel szemben jogorvoslattal is élhet. Az 
önkormányzatnak ebben az eljárásban is a település lakosságának érdekeit kell képviselnie. Az 
önkormányzatok képviselőtestületeinek a vonalas létesítményeket a  településrendezési tervekben 
jelölnie kell. E terveket a közösség azok elfogadása előtt lakossági fórumon megismerheti, így a 
nyomvonalat és a tornyok várható telepítési helyeit is.  
A frekvencia törvény (1993. évi LXII. tv.) adta felhatalmazás alapján a rádió engedélyek kiadásának 
eljárását szabályozó miniszteri rendelet (2/2001. (I.31.) MeHVM rendelet 2001. február 1-jén lépett 
hatályba. E szabályozás szerint, hasonlóan az előző szabályokhoz, nem kell vizsgálni, hogy a 
meglévő tornyok, antennák létesítését engedélyezték-e, illetve hogy a nem engedélyköteles 4 méter 
alatti antennák a tulajdonosok hozzájárulásával létesültek-e. A hírközlési felügyeletek konzultációink 
után úgy tájékoztattak, hogy elkerülendő a későbbi hatósági eljárásokat igyekeznek a tulajdonosi 
hozzájárulás beszerzéséről is gondoskodni. A panaszosok az adó- és átjátszó tornyok, illetve 
antennák építésével, telepítésével kapcsolatosan feltételezhető egészségkárosításra hivatkoztak, 
elvétve akadt olyan ügy, amelyben a panaszos a konkrét eljárást is sérelmezte. A nem 
engedélyköteles antennák lakóházon való elhelyezése a társasházak határozatai alapján történik. A 
társasházi közgyűlés döntésbe a hatóság nem szólhat bele, a határozatát bíróság előtt lehet 
megtámadni. Ilyen perre a panaszokban nem hivatkoztak. 
A távközlési törvény 1999-es módosítását követően közel kétszáz beadvány érkezett az 
Alkotmánybírósághoz. Ezekben az Alkotmánybíróság többek között azt vizsgálja, hogy sérült-e a 
tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jog. 
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Az országgyűlési biztos 2000-ben a folyamatban lévő panaszok vizsgálatát az Alkotmánybíróság 
döntéséig felfüggesztette, majd 2001 júliusában az alkotmánybírósági eljárás bizonytalan távoli 
időpontra tehető befejezésére tekintettel azokat megszüntette. 
A jogszabályi háttér időközben megváltozott, mert a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény hatályon 
kívül helyezte a beadványokkal érintett távközlési törvényt. 
Az országgyűlési biztos az OBH 6541/1996. szám alatt egy kaposvári lakóházban lévő transzformátor 
működése, illetve annak az emberekre gyakorolt élettani és egészségügyi hatása miatt indított 
vizsgálatot. Az 1998-ban kelt jelentésben az országgyűlési biztos megállapította, hogy súlyosan 
veszélyezteti az egészséges környezethez, valamint a legmagasabb szintű egészséghez való jogot 
és ezáltal a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggésben visszásságot 
okoz, hogy a különböző káros sugárzások határértékei nincsenek jogszabályban rögzítve. Akkor 
felkérte az egészségügyi minisztert, hogy a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben intézkedjen 
a határértékek jogszabályban történő megállapításáról. Az országgyűlési biztos a jogszabály kiadását 
az OBH 387/2000. és az 1210/2000. számú  ügyekben már 2000-ben is sürgette. Az egészségügyi 
miniszter jelezte, hogy a vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses 
sugárzás egészségügyi határértékeiről kiadásra került a 32/2000. (XI.16.) EüM rendelet, az egyéb 
létesítmények, illetve készülékek által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi 
határértékeire vonatkozó jogszabály pedig előkészítés alatt áll. Az egészségügyi miniszter az 
országgyűlési biztos 2001. szeptemberi felkérésére a jelen beszámolási időszakban küldte meg a 
kérdéses jogszabály közigazgatási egyeztetésre szánt tervezetét, amelynek megjelenése 2002. első 
negyedévében várható. 
 
3.19.5. Távhőszolgáltatási ügyek 
A 2001. évben érkező panaszok többsége a távfűtési díj számlázásával és a távfűtő műveknek 
fizetendő alapdíjjal volt kapcsolatos. Az országgyűlési biztos egy ügyben a székesfehérvári 
polgármestert kérte fel vizsgálatra, máskor maga folytatta le a vizsgálatot. 
Az OBH 3798/1999. számú ügyben a székesfehérvári Lakásbérlők és Lakástulajdonosok 
Érdekvédelmi Egyesülete kifogásolta, hogy a távhőszolgáltatási díj meghatározásakor az épülethez 
vezető ellátó vezetékek hőveszteségeit is figyelembe veszik. Kérte a vonatkozó jogszabályok olyan 
módosítását, amely ezt a lehetőséget megszünteti. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 
hővezetés során keletkező hő veszteség a szolgáltató oldalán költségként jelenik meg. A jogszabály 
lehetővé teszi ezen költségek áthárítását a fogyasztókra. A hőveszteség, bár nem közvetlenül 
használják fel a tulajdonosok, az ő épületeik ellátása érdekében keletkezik, és megszüntetésére az 
adott technika feltételek mellett  nincs lehetőség. A Hőszolgáltató számlázási gyakorlata sem a 
jogbiztonsággal, sem a tulajdonhoz való joggal összefüggésben nem okoz visszásságot, ezért a 
vonatkozó jogszabályok módosítására nem tett ajánlást. Az Érdekvédelmi Egyesület kifogásolta azt is, 
hogy a lépcsőház fűtésének ideiglenes kikapcsolása idején a szolgáltató alapdíjat számított fel. Az 
országgyűlési biztos megállapította, hogy a szolgáltató az önkormányzat rendeletének megfelelően 
járt el. Ez tartalmazza azt az előírást, hogy ideiglenes kikapcsolás esetén a fogyasztó az alapdíjat 
folyamatosan köteles fizetni. Az a szolgáltatás amelyért a távhőszolgáltató az alapdíjat felszámítja, 
egy  rendelkezésre állás típusú szolgáltatás, mellyel kapcsolatban költségek merülnek fel, így pl. a 
készenlétben tartáshoz szükséges gépek karbantartása, illetve a szükséges hőmennyiség 
rendelkezésre tartása. A panasznak ez a része sem okozott alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszásságot. 
Az OBH 4460/2000. számú ügyben a panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert 
sérelmezte a Szegedi Hőszolgáltató Kft. számlázással kapcsolatos eljárását. Az országgyűlési biztos 
megállapította, hogy a panaszos állításával ellentétben a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 1999. július 
hónapban nem számlázta kétszeresen a fűtési díjat, hanem a számla a tárgyhavi esedékes díjat és az 
előző fűtési időszak elszámoló számláját tartalmazta. A szolgáltató eljárása nem sértett jogszabályt, 
ezért az országgyűlési biztos alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot nem állapított meg. 
 
3.19.6. Távközlési ügyek 
Az országgyűlési biztosok 2001-ben a korábbiakhoz képest számottevően kevesebb távközléssel 
összefüggő vizsgálatot folytattak. Nincs lehetőségük arra, hogy a számlák összegét sérelmező 
beadványokban műszaki tartalmú tényállást állapítsanak meg, és a számlázás helyessége, a hálózat 
zártsága, valamint a számlapanaszok vizsgálata során irányadó további műszaki kérdésekben állást 
foglaljanak. Az panaszok kapcsán azt vizsgálták, hogy a kivizsgálást végző szerv a panaszra eljárt-e 
és betartotta-e a rá vonatkozó szabályokat. A számlareklamáció alapos vizsgálata mellett a 
szolgáltató köteles az eljárási szabályokat is betartani, amely nem csak a jogbiztonság és a 
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tisztességes eljárás szempontjából fontos, hanem kétségkívül érinti a jogorvoslathoz való jog 
megfelelő érvényesülését is.  
Az OBH 4246/1999. számú ügyben megállapítottuk, hogy a számlareklamáció vizsgálatának az 
üzletszabályzatban meghatározott időtartamot jelentős mértékben túllépő elhúzódása alkotmányos 
jogokkal összefüggő visszásságot okoz. 
Az OBH 2088/2001. számú ügyben megállapítottuk, hogy az előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a 
szolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését kérje. A szolgáltatónak a szünetelés ideje alatt is 
biztosítania kell a szolgáltatás ismételt igénybevételének lehetőségét, ha azt az előfizető kéri. Ez 
egyfajta készenléti szolgáltatás, ezért nem okoz visszásságot, ha a szolgáltató az ilyen szünetelés 
idejére un készenléti díjat számláz. Ilyenkor azonban a szünetelés idejére készített számlákon ezt a 
díjat külön nevesítenie kell. 
 
3.19.7. Temetkezési ügyek 
Az országgyűlési biztos 2001-ben az egészségügyi intézményeknek a halottakkal kapcsolatos 
mulasztásai, a köztemetés, a temető nem megfelelő üzemeltetése, illetve a kegyeletsértő temetkezési 
szolgáltatás miatt folytatott vizsgálatot. Vizsgálatot folytatott a Nemzeti Sírkert méltóságának 
megőrzése miatt érkezett panasz alapján is, de a sajtóban megjelent hiradások alapján hivatalból is 
indított vizsgálatot.  
Minden vizsgálat a hozzátartozók kegyeleti jogának érintettsége miatt indult, mert e jog az emberi 
méltósághoz való alkotmányos alapjog részét képezi. Az országgyűlési biztos szinte valamennyi 
eljárása során megállapította annak megsértését, és álláspontja szerint a visszáság kialakulása az 
esetek zömében több közreműködő szerv mulasztására is visszavezethető volt. 
Egészségügyi intézmény és a rendőrhatóság együttes mulasztása okozta a halottakkal kapcsolatos 
több évig tartó jogellenes állapotot az OBH 2246/2000. számú ügyben. Az OBH 5764/2000. számú 
ügyben pedig az egészségügyi intézmény, a polgármester és a jegyző, valamint a posta mulasztása 
következtében nem értesítették időben a panaszost édesapja balesetéről, haláláról és az 
önkormányzat által elrendelt köztemetésről. 
Az OBH 3984/1999. számú panasz esetében az emberi méltósághoz való jog sérelmén túl az 
országgyűlési biztos az egészséges környezethez való joggal, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
való joggal, valamint a diszkrimináció tilalmával összefüggő visszásságot is megállapított. A panaszos 
sérelmét az önkormányzatnak az a mulasztása okozta, hogy késlekedett az új  köztemető 
kialakításával, valamint a felekezeti temető tulajdonosának a mulasztása azzal, hogy nem tájékoztatta 
a panaszost arról, hogy a világi szertartás szerinti temetést is választhatja. 
Eltérő tartalmú, de ugyancsak az emberi méltósághoz való jogot érinti az OBH 3745/2000. ügyben 
vizsgált panasz, amelyben a Fiumei úti temető mint Nemzeti Sírkert kegyeleti méltóságának 
megőrzése érdekében fordultak az országgyűlési biztoshoz. E vizsgálat során az országgyűlési biztos 
megállapította az alkotmányos joggal összefüggő visszásságot amiatt, hogy a Nemzeti Kegyeleti 
Bizottság még nem határozta meg a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetőket, és amiatt is, hogy a 
temető fenntartására és üzemeltetésére a tulajdonos Kincstári Vagyoni Igazgatóság nem kötött 
szerződést a Budapesti Temetkezési Intézet Rt.-vel. 
A vizsgálatok eredményeképpen jogszabály módosításra vagy alkotásra vonatkozó ajánlást az 
országgyűlési biztos nem tett, a kezdeményezések minden esetben az érintett hatóság vagy 
intézmény vezetőjének szóltak. Az új temetkezési törvény és a végrehajtási rendelete elegendő 
garanciát nyújt ahhoz, hogy e szolgáltatás az alkotmányos jogok sérelme nélkül valósulhasson meg. 
A vizsgált esetekből azonban az is látszik, hogy a jogszabályok végrehajtása terén mutatkoznak 
hiányosságok. Különösen erősíteni kell a temetkezési szolgáltatók alkalmassági vizsgálatát,  
működésük során folyamatos ellenőrzésüket, ami a jegyzők feladata. Ugyancsak jegyzői hatáskörbe 
tartozik a köztemetés elrendelése, mely a panaszokból megítélhetően még nagyobb körültekintést 
igényel. Hasonlóképpen problematikus az egészségügyi intézmények és különösen a temetkezési 
szolgáltatást végző vállalkozók halottakkal kapcsolatos eljárása, amit célszerű volna mindenhol 
szervezeti és működési szabályzatban, illetőleg egy etikai kódexben részletesen megfogalmazni. A 
temetkezéssel kapcsolatos panaszok általában olyan sérelmeket tartalmaznak, amelyek utólag már 
nem orvosolhatók. Az országgyűlési biztos az ilyen ügyekben csak a jövőre nézve tud ajánlást tenni, 
annak érdekében, hogy hasonló panaszok a jövőben ne fordulhassanak elő. A vizsgálatok során tett 
ajánlásokat az érintettek elfogadták és az annak megfelelő intézkedéseket megtették. 
 
3.20. Lakásügyek és a kilakoltatási ügyek 
Az országgyűlési biztosokhoz érkezett lakásügyi panaszok vizsgálatának 2001. évi tapasztalatait 
összefoglalva megállapítható, hogy jelentős részük a lakáshozjutás, illetve a lakásmegtartás 
problémájával küzdő családoktól érkezett. Az adott évben végzett vizsgálatok tapasztalataiból 
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azonban nem egyértelműen a tárgyévet jellemző jogalkalmazásról, még kevésbé az akkor hatályos 
jogszabályokról lehet következtetéseket levonni, hanem az azt megelőző évekéről. Az 
önkormányzatoknak a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és 
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998.(V.13.) Korm. rendelet alapján alkotott 
rendeleteivel, illetve azok alkalmazásával kapcsolatos panaszok vizsgálata során figyelembe kellett 
venni a 66/2001. (IV.20.) Korm. rendeletet, amely jelentős segítséget nyújtott az eladósodott 
állampolgároknak azzal, hogy az adósok támogatását az önkormányzatok teherbíró képességétől 
függetlenül tette lehetővé.  
A lakásszerzési problémákat felvető panaszosokat a hatályba lépett új jogszabályról, a lakáscélú 
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletről és a kedvezmények igénylésének 
feltételeiről tájékoztattuk. E körben az önkormányzatok által adható támogatások odaítélésével 
kapcsolatban is merültek fel problémák. A leggyakrabban az, hogy az önkormányzatok a pénzügyi 
lehetőségeik szűkössége miatt nem nyújtottak jelentős támogatást a lakásszerzéshez. Ezekben az 
esetekben az országgyűlési biztos nem tudott eljárni. 2001-re jelentősen csökkentek az 
önkormányzati bérlakások megvásárlásának akadályozásával kapcsolatos panaszok. 
Az önkormányzatokkal mint bérbeadókkal szemben érkező panaszok vizsgálata során  általánosnak 
tekinthető alapvetően jogsértő gyakorlatot nem tapasztaltunk, és az esetenként megállapítható 
jogsértést a felek bíróság előtt rendezhették. Alkotmányos jogot érintő sérelmet okoz a határozott 
idejű lakásbérleti szerződések lejáratát követő bérbeadói magatartás jogszabályi rendezetlensége.  
Az országgyűlési biztos a kilakoltatott családok helyzetének rendezésére több módon is tett 
kísérleteket. Az önkényes lakásfoglalók ügyében a tárgyévben nem folytatott ugyan vizsgálatot, de a 
sajtóból tudomására jutott eseteket figyelemmel kísérte. Az elmúlt év decemberében a végrehajtott, 
illetve várható kilakoltatásokkal, valamint az azokat kisérő rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan a 
médiumokban megjelent híradásokra reagálva az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a 
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa "Ombudsmanok a kilakoltatásról" címmel 
közös nyilatkozatot adott ki. Az egyedi ügyektől függetlenül állapították meg, hogy a télen végrehajtott 
kilakoltatás az állampolgárok életét közvetlenül veszélyeztetheti, ezért az ilyen esetben végrehajtott 
kilakoltatás ellentétes az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakkal. Indokoltnak tartották az elmúlt 
években kialakult gyakorlathoz hasonlóan a téli időszakra a kilakoltatások felfüggesztését, és 
egyidejűleg olyan megoldások felkutatását, melyek a tulajdonosi, bérbeadói jogok hatékony 
védelmével együtt biztosítják a hajléktalanság veszélyének kitett állampolgárok alapvető jogainak 
védelmét is. A közleményben javasolt téli kilakoltatási moratóriumhoz más szervezetek is 
csatlakoztak, és a leginkább érintett önkormányzatok is elfogadták azt. 
Az OBH 4112/1999. számú ügyben azt vizsgáltuk, hogy az ócsai önkormányzat a panaszost a 
megkötött szerződés ellenére miért nem részesítette adósságkezelési támogatásban. A 2001. 
március 1-jei jelentés megállapította, hogy az önkormányzat a megállapított adósságkezelési 
támogatás megtagadásával nem okozott visszásságot, mert a kérelmező a szerződésben vállalt 
önrészt nem fizette meg.  
Az OBH 1149/2001. számú ügyben a panaszos Bököny önkormányzatának a lakástámogatási 
kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárását és a válaszadás hiányát kifogásolta. A vizsgálat 
megállapította, hogy az önkormányzat nem okozott alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot, 
amikor nem nyújtott helyi támogatást lakásépítéshez, mivel a támogatás nem alanyi jog, de a 
tisztességes eljáráshoz való joggal kapcsolatos visszásságot okozott az önkormányzat, mert az 
állampolgár kérelmeire rendszeresen késedelmesen adott választ. 
Az OBH 4073/1999. ügyben a panaszosok azt kifogásolták, hogy a szegedi önkormányzat az első 
lakástulajdon megszerzéséhez igényelt támogatási kérelmüket azért utasította el, mert az 
önkormányzat az 1991-ben elfogadott rendelete szerint csak akkor nyújt támogatást, ha az építési 
költség nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a családi házuk költségvetési terve viszont 1998-ban 4,5 
millió forintról szólt. Az országgyűlési biztos a 2001. áprilisi jelentésében megállapította, hogy az 
önkormányzat eljárásában magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozás, illetve a szociális 
biztonság sérelmével járó intézkedés nem történt, a célszerűtlen rendelkezést az önkormányzat 
felismerte, és módosította, ezért a biztos az eljárását alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság 
megállapítása nélkül megszüntette. 
Az OBH 5111/2000. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az önkormányzat a határozott 
idejű lakásbérleti szerződésének lejártát követően nem kapott lehetőséget a szerződés megújítására. 
Az országgyűlési biztos a panaszos ügyében már az 1997. január 15-i OBH 157/1996. jelentésében 
megállapította, hogy az önkormányzat jogsértően járt el a lakáspályáztatás ügyében, mert annak 
módját rendeletben nem állapította meg. A panaszos 1995-ben pályázaton úgy nyerte el egy bérlakás 
3 évre szóló határozott idejű bérleti jogát, hogy annak felújítását önerőből kellett vállalnia, és a 
megpályázottnál kisebb és egészségtelen, de határozatlan idejű bérleti szerződés alapján használt 
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bérlakását térítés nélkül le kellett adnia. A panaszos 2000-ben azért fordult ismét az országgyűlési 
biztoshoz, mert a bérbeadó közölte, hogy 3 év után nem kívánja továbbra is bérbe adni a lakást, ezért 
azt elhelyezési igény nélkül adja le. A vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat rendelete 
visszásságot okozott, ezért felkérte a képviselőtestületet, hogy fontolja meg a rendeletében a 
polgármesternek adott indokolatlan mérlegelési jogkör törlését. Az önkormányzat az ajánlással nem 
értett egyet. Az országgyűlési biztos a tervezett Alkotmánybírósághoz történő indítványozást 
megelőzően felkérte a belügyminisztert, hogy a közigazgatási hivatalokkal vizsgáltassa meg, hogy az 
önkormányzatok milyen szabályozást alkalmaznak rendeleteikben a határozott idejű bérleti 
szerződések lejáratának esetére. A közigazgatási hivatalok országos vizsgálata feltárta, hogy az 
önkormányzatok döntő többsége szabályozta a rendeletében az előbérleti jogot. Az országgyűlési 
biztosok személyében időközben bekövetkezett változásra is tekintettel az eljárás új elemmel bővült. 
A hivatalba lépő országgyűlési biztos a panaszos és az önkormányzat között elmérgesedett vitának a 
rendezésére új módszerként a nemzetközi ombudsmani gyakorlatban elterjedt közvetítői szerepre 
vállalkozott. Az önkormányzat képviselőinek és a panaszos, valamint jogi képviselőjének személyes 
meghallgatását követően kísérletet tett a felek között megállapodás előmozdítására. A mediátori 
szerepben felvállalt békítés eredménye a beszámoló előkészítésének időszakában még nem volt 
egyértelműen megállapítható. 
Az OBH 1942/2000. számú ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a székesfehérvári önkormányzat 
a lakáskérelme alapján nem biztosított számára lakást. A polgármester szerint a panaszos jogosult 
önkormányzati bérlakásra, de a városban sok hasonlóan rossz körülmények  között élő alacsony 
jövedelmű család várja az önkormányzattól lakáshelyzete megoldását. Az önkormányzati 
bérlakásokból évente 6-8 lakás üresedik meg, de az önkormányzatot ebből még kötelező elhelyezési 
feladatok is terhelik. A országgyűlési biztos az ügyben nem állapított meg alkotmányos visszásságot, 
és az ügyet lezárta.  
Az OBH 6209/1998. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az önkormányzat felszólította a 
bérlakás elhelyezési igény nélküli leadására. Már a panaszos leveléből megállapítható volt, hogy a 
lakás bérletére nem jogosult, de az országgyűlési biztos a tényszerű tájékoztatás érdekében 
megkereste az önkormányzatot. Az önkormányzattól többszöri megkeresésre sem kapott érdemi 
választ, és annak esetleges akadályairól sem tájékoztatták. A jogbiztonsághoz való alkotmányos 
joggal kapcsolatos visszásságot okozott az önkormányzat azzal, hogy az országgyűlési biztos 
megkereséseire nem adott érdemi választ. 
Az országgyűlési biztos még 2000 szeptemberében az OBH 3719/2000. számú ügyben felhívta a 
Budapest XV. Kerületi Önkormányzat polgármesterét, hogy vizsgálja felül az önkormányzati lakásba 
történő befogadás iránti kérelem elbírálásának jogbiztonságot sértő végrehajtását, és kezdeményezze 
a 33/1999. (XI.24.) számú rendelet módosítását. A polgármester az ajánlást elfogadta, és a 
képviselőtestületnek a rendelet módosítását indítványozta. A polgármester 2001 márciusában 
tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy az önkormányzat képviselőtestülete a rendeletet az 
ajánlásnak megfelelően 2000. december 20-án a 45/2000. (XII.28.) Ök. rendelettel módosította. 
 
3.21. Önkormányzatokkal kapcsolatos testületi és szabálysértési ügyek 
3.21.1. Képviselő-testületi ügyek 
Az önkormányzati testületi ügyekben a képviselő-testület jogosult a döntéshozatalra. E jogát azonban 
átruházhatja a polgármesterre, vagy valamely szakbizottságra. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntéssel szemben benyújtott fellebbezés elbírálására a képviselő-testület jogosult. A testület 
valamely tagjának az átruházott hatáskörben hozott döntésével szemben csak a fellebbezés testület 
által történő elbírálását követően nyílik meg az országgyűlési biztos vizsgálati lehetősége. 
A belvíz és csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat, annak végrehajtása az képviselő-testület 
döntésén alapul. A belvízzel vagy árvízzel kapcsolatos károk elbírálása 2001-et megelőzően 
ugyancsak a képviselő-testületekhez tartozott, de azt 2001-ben már nem az önkormányzatok 
végezték, hanem kormányhatározat alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a 
közigazgatási hivatalok jártak el.  
A testületi ügyekben a leggyakrabban a szociális biztonsághoz, a jogorvoslathoz, vagy a tisztességes 
eljáráshoz való jog volt érintve. Az önkormányzati testületi ügyekkel kapcsolatos panaszok a 
képviselő-testület működését, polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselő magatartását 
kifogásolták.  
Az országgyűlési biztos a hatásköre hiányát állapította meg az - egy települési önkormányzat 
gazdálkodását kifogásoló - OBH 3877/2000. ügyben. A biztos a belügyminisztert kérte fel vizsgálatra, 
de más intézkedést nem tartott indokoltnak. A jelentést a több témát felölelő panasszal együtt 
megküldte az Állami Számvevőszék elnökének, aki közölte, hogy e témában egy átfogó pénzügyi-
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gazdasági ellenőrzést terveznek, melynek várható időpontjáról az országgyűlési biztost tájékoztatni 
fogja. 
Ugyanezért utasította el a panaszt, és küldte meg a beadványt a belügyminiszternek az OBH 
5652/1999. számon a Zalkod Önkormányzatának működését és gazdálkodását érintő ügyben. 
Tekinttel arra, hogy a panaszosok már az Állami Számvevőszéket megkeresték, a biztos a panaszt a 
Számvevőszékhez nem tette át. 
 
3.21.2. Önkormányzati szabálysértési ügyek 
A szabálysértési törvény értelmében szabálysértési ügyekben több szerv is eljárhat. Két hatóság 
azonban kiemelkedő jelentőségű ebben a körben. A szabálysértési eljárással kapcsolatos panaszok 
során a rendőrség és az önkormányzat tevékenységét vizsgáltuk.  
Az önkormányzati szabálysértési hatóságok tevékenységével kapcsolatosan az országgyűlési 
biztosokhoz benyújtott panaszok száma - figyelemmel az Alkotmánybíróság 29/2000. (X.11) AB 
határozatában foglaltak alapján kiterjesztett bírósági jogorvoslat lehetőségére is - az előző évhez 
képest a felére csökkent. Ezen ügyek jelentős részét az eljárási határidőket be nem tartó hatóságok 
eljárását kifogásoló panaszok tették ki. 
A szabálysértési ügyeket több más tárgyú vizsgálat is érintette. A panaszok jelentős hányada több 
közigazgatási eljárással is összefüggésbe hozható, és a felvetett problémát éppen azok elhatárolása 
során keletkezett eljárási hiba okozta. Az ügyfelek összetett tartalmú beadványait gyakran nem 
minden illetékes hatóság, hanem csak azok egyike, vagy egyik sem vizsgálta meg. Ilyen problémát 
jelentett, hogy a szabálysértési és az állattartási eljárásban alkalmazható eszközök összekeveredtek, 
vagy szabálysértési eljárást folytattak le birtokvédelmi eljárás helyett.  
Az OBH 959/2000. ügyben a panaszos a bátonyterenyei önkormányzat jegyzőjének, és a 
közigazgatási hivatalnak, mint másodfokú hatóságnak a szabálysértési ügyében folytatott eljárását 
kifogásolta. A vizsgálat megállapította, hogy visszásságot okoztak a hatóságok, mert a jegyző a 
szabálysértési eljárást határozat nélkül, csupán jegyzőkönyvbe foglaltan szüntette meg a feljelentés 
visszavonására hivatkozva, a másodfokú hatóság pedig elévülési időn belül nem jelezte, hogy az 
eljárás törvénysértő volt. 
Az OBH 2442/2000. ügyben a panaszos az ellene szabálysértési feljelentést tevő közterület felügyelő 
eljárását, magatartását kifogásolta. Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy 
a panaszos a beadványára féléves késedelemmel kapott csak érdemi választ, és ez sértette a 
panaszhoz való jogot. 
 
3.22. Rendőri intézkedések és szabálysértési eljárások 
Az országgyűlési biztosok által 2001-ben vizsgált panaszok között változatlanul jelentős volt a 
rendőrségi eljárást sérelmezők aránya. A vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy az 
állampolgárok egyre érzékenyebben reagálnak a rendőri intézkedésekre. Az állampolgár a jogállam 
iránti fokozott elvárásait mindenekelőtt a rendőrségre terjeszti ki. Ennek az is oka, hogy számosan a 
szabálysértési eljárás, vagy más rendőri intézkedés kapcsán kerülnek kapcsolatba a rendőri 
szervekkel, ami a róluk alkotott képet pozitív vagy negatív irányba befolyásolhatja. Ezért, a 
lakossággal leggyakrabban kapcsolatba kerülő rendőrök szakmai felkészültsége a lakosság és a 
rendőrség jó bizalmi kapcsolatának egyik legfontosabb biztosítéka. A követelményeknek megfelelő 
jogszabályok csak garanciális keretet jelenthetnek, ami önmagában nagyon fontos, de nem elégséges 
az elvárásnak megfelelő viselkedési kultúra megteremtéséhez. Az állampolgárok és a rendőrség 
kapcsolatában igen fontos szerepe van ugyanis az eljárások kulturáltságának, az ügyek figyelmes, 
udvarias elintézésének. Az ezzel ellentétes magatartás könnyen és akaratlanul is sértheti a 
tisztességes eljáráshoz vagy más állampolgári joghoz való jogot, függetlenül attól, hogy érdemben 
megfelelő-e a rendőrség eljárása vagy sem. 
Az országgyűlési biztos, illetve 2001. július 1-jétől az országgyűlési biztos általános helyettese a 
legtöbb visszásságot a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésében állapította meg. A 
tisztességes eljárás fogalmi definíciója ugyan nincs meghatározva, de a tapasztalatok alapján a 
következő magatartásokat soroltuk ebbe a körbe: a mérlegelési jog alkotmánysértő túllépése; a 
jogszabályok méltánytalan alkalmazása; a hatalommal való visszaélés, önkényesség; az elkerülhető 
késedelem; a hátrányos megkülönböztetés, az ügyfél nem megfelelő felvilágosítása, az udvariasság 
elemi szabályainak megsértése. A felsorolt magatartási formák egy-egy ügyben halmozottan is 
előfordulhatnak, de egy is elegendő közülük a tisztességes eljárással, a jogállamisággal és az abból 
fakadó jogbiztonsággal összefüggő visszásság megállapításához. 
Az állampolgárok alkotmányos jogainak érvényesülését vizsgálva, illetve az okozott visszásságot 
megállapítva az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese minden esetben figyelembe  vette, 
hogy a jogvédelem milyen kötelezettséget ró az államra, mert ehhez képest lehetett visszásnak 
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tekinteni az egyes rendőri tevékenységet. Ennek elemzéséhez  nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak 
az Alkotmánybíróság határozatai is, amelyek közvetve eligazítást adtak a jogalkalmazás 
alkotmányosságának értelmezéséhez. E tekintetben nem csak az alkotmánybírósági határozatok 
rendelkező részét vették figyelembe, hanem az adott norma alkalmazását összevetették  az 
alkotmánybírósági határozat indokolásával is. Mindebből nyilvánvalóan következett az is, hogy az 
Alkotmánybíróság által az Alkotmánnyal összhangban állónak nyilvánított jogszabályt és az annak 
megfelelő jogalkalmazást az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese nem minősítette 
visszásnak, azaz alkotmányos jogokat sértőnek vagy veszélyeztetőnek. 
Minden esetben viszont meg kellett állapítani a visszásságot, ha a rendőrség tevékenységével vagy 
mulasztásával a szerzett jogok sérelmét okozta vagy eljárásában a mérlegelési jogkör alkotmánysértő 
túllépése, a jogszabályok méltánytalan alkalmazása, a hatalommal való visszaélés, önkényesség, az 
elkerülhető késedelem, a hátrányos megkülönböztetés, az ügyfél nem megfelelő felvilágosítása, az 
udvariasság elemi szabályainak megsértése volt megállapítható. Mint korábban, az elmúlt évben is, 
soron kívüli vizsgálat indul azokban az ügyekben, amelyekben jogvesztő határidő vagy alapvető jog 
kiemelkedően súlyos sérelme miatt  azonnali intézkedésre volt szükség. 
 
3.22.1.  A rendőri intézkedések vizsgálata 
A rendőri intézkedést sérelmező panaszok közül jelentőségüknél fogva kiemelkednek azok a 
panaszok, amelyek a személyes szabadság korlátozását vagy egyéb más kényszerítő eszköz 
alkalmazását sérelmezték. Ezeknek a panaszoknak gyors és alapos kivizsgálására az országgyűlési 
biztos, illetve általános helyettese mindig nagy súlyt helyezett. 
Megnyugtató, hogy ezen panaszok vizsgálata csak elvétve, mindössze két esetben állapította meg, 
hogy a személyes szabadság korlátozása és a kényszerítő eszköz alkalmazása alkotmányos 
visszásságot okozott. Az OBH 1170/2001. számú ügyben az előállításra és az elállítás időtartamára 
vonatkozó szabályok megszegése az eljárás alá vontak személyes szabadsághoz fűződő 
alkotmányos jogait sértette, az OBH 3996/2001. számú esetben pedig az intézkedő rendőr-járőr nem 
kellő körültekintéssel ellenőrizte az igazoltatott gépjármű adatait, és ezért nem ismerte fel a körözött 
és az igazoltatott gépjármű adatai közötti különbözőséget, a gépjármű vezetőjét előállította. Az első 
esetben az országgyűlési biztos a legfőbb ügyésznél kezdeményezett törvényességi vizsgálatot, az 
országos rendőrfőkapitánynak pedig ajánlást tett a rendőri eljárások jogszerűségének biztosítására. A 
másik esetben az országos rendőrfőkapitánynak a saját hatáskörében hozott intézkedéseire 
tekintettel az általános helyettes a vizsgálatot alkotmányos visszásság hiányában lezárta. 
A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket sérelmező panaszok többségében 
alkotmányos visszásság nem volt megállapítható, vagy a vizsgálat csak adminisztrációs jellegű, de a 
törvényes fogvatartást nem veszélyeztető hibát tárt fel. Ilyen volt, ha az előállításról vagy elővezetésről 
szóló rendőri jelentés nem tartalmazta a személyes szabadság korlátozás megszüntetésének 
időpontját. (OBH 1848/2001., 3696/2001., 3697/2001.) 
Az országgyűlési biztos e mulasztások alapján a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való 
jog sérelmét állapította meg, és felhívta a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy a törvénytelen 
fogvatartások megelőzése és elkerülése érdekében belső rendelkezéssel határozza meg az 
előállításról készített rendőri jelentések kötelező tartalmát, így a személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedés pontos időtartamának feltüntetését is. Ennek betartását pedig visszatérően 
ellenőriztesse. Az ajánlást a rendőrfőkapitány elfogadta. 
Az OBH 1848/2001. és a 3696/2001. számú  ügy kapcsán az általános helyettes leszögezte, hogy 
nem okoz visszásságot a rendőr, ha a jogszabályok betartásával akár többször is igazoltatja az 
állampolgárt, és ha a rendőri intézkedés alá vont személy az igazoltatás alól ki akarja magát vonni, 
annak ruházatát átvizsgálja, kényszerítő eszközt alkalmaz vele szemben, és előállítja a 
rendőrkapitányságra. 
Az OBH 5601/1999. számú ügyben is megállapította, hogy nem okoz visszásságot az sem, ha a 
rendőr a garázda, rendzavaró magatartást tanúsító személy megfékezésére a törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelően testi kényszert alkalmaz, az ellenszegülés megakadályozása 
végett megbilincseli, és az intézkedéshez szükséges időtartamra előállítja. 
A rendőri intézkedést sérelmező panaszok vizsgálata során olykor a jogszabály hiányára vagy 
hiányos rendelkezéseire visszavezethető alkotmányos visszásságot állapítottunk meg. A 
jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint a panasz illetve kérelem 
előterjesztésének jogával összefüggő alkotmányos visszásságot okozott az OBH 730/2000. és a 
4654/1999. számú ügyben a rendőrhatóság azzal, hogy a közlekedési baleset miatt megrongálódott 
gépkocsit maga szállíttatta el, és a szállítási, tárolási költséget a tulajdonosra hárította, annak 
ellenére, hogy műszaki hibára senki sem hivatkozott. A panaszosnak a kiadásai megtérítését kérő 
levelét a rendőrség válasz nélkül hagyta. Ugyanilyen visszásságot okoz, ha a hatóság az állampolgár 
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beadványára a válaszlevelet késedelmesen adja postára, és ha a válaszlevél nem tér ki a késői 
értesítés okára. (OBH 274/1999.). 
A közúti balesetek során megrongálódott gépjárművek elszállíttatásától a kiadott belső rendelkezések 
szerint a helyszíni szemlét foganatosító rendőr járőr csak akkor tekinthet el, ha a gépjárművezető 
akként nyilatkozik a járőrnek, hogy a baleset oka nem műszaki hiba volt. Ha a gépjárművezető ezt a 
nyilatkozatát nem a helyszínelést végző rendőr járőrnek teszi meg, azt nem pótolja a helyszínt 
biztosító rendőrnek tett nyilatkozat, illetve más, az ügyben érintett személy nyilatkozata sem. Az 
országgyűlési biztos kezdeményezése alapján a budapesti rendőrfőkapitány a kérdést rendezte 
akként, hogy ilyen esetekben a szabálysértési eljárás szabályait kell alkalmazni, és a gépkocsit 
lefoglalva azt műszaki szakértői vizsgálatnak kell alávetni. A felmerült költségeket pedig ugyancsak az 
Sztv. rendelkezései szerint kell elszámolni. 
A tulajdonhoz és a magánlakás sérthetetlenségéhez való joggal, valamint a jogbiztonság 
követelményével összefüggésben keletkezik alkotmányos visszásság, ha az adott jogszabály 
szövegéből nem lehet egyértelműen következtetni arra, hogy a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszköz (pl. baseball ütő) magántulajdont képező gépjárműben való tartása a norma hatálya alá 
tartozik-e. (OBH 3256/2001.) Az országgyűlési biztos a visszásság megszüntetése érdekében 
javasolta a belügyminiszternek a veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 
módosítását. A Belügyminisztérium a kormányrendelet módosításának kidolgozását megkezdte. 
Nem okoz visszásságot a hatóság, ha a magasabb szintű jogszabály módosításáig napirenden tartja 
az általa is indokoltnak tartott jogszabály-módosítás előkészítését, majd beterjesztését. (OBH 
458/2000.) 
A  vizsgálatokban kis számban volt tapasztalható a rendőrségnél tett panaszok indokolatlanul 
elhúzódó kivizsgálása. A rendőrkapitányságokon tett panaszok vizsgálatának és elbírálásának két 
hónapos elhúzódása sérti a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. rendelkezéseit, ezáltal a 
jogbiztonsághoz, a panaszhoz és a jogorvoslathoz való jogot (OBH 3466/1999.).  
 
3.22.2. A rendőrségi szabálysértési eljárások 
Az eljárások zöme a közúti közlekedés körében elkövetett szabálysértések miatt indult és folyt le 
2001-ben is. A rendőrségről alkotott képet leginkább ezek befolyásolták. 2000. március 1-jével lépett 
hatályba a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) amely lényeges elemeiben 
formálta át a szabálysértési eljárás egészének az ügyfelet védő garanciarendszerét pusztán azáltal, 
hogy az eljárás alá vont személy számára jogorvoslatként lehetővé tette a bírósági felülvizsgálatot, 
továbbá egyes, kriminális jellegű szabálysértések elbírálását a bíróságok hatáskörébe utalta. 
Az Sztv. alkalmazásának átmeneti időszakában zavarokat és ezzel alkotmányos visszásságot okozott 
az a körülmény, hogy az Sztv. hatálybalépése előtt elkövetett, de már a hatálybalépését követően 
elbírált szabálysértések esetében, mivel az eljárást a régi törvény szabályai szerint kellett lefolytatni, 
kizárt volt a bírósági felülvizsgálat lehetősége. A szabálysértési hatóságok ennek megfelelően jártak 
el, jóllehet időközben az Alkotmánybíróság a 29/2000 (X. 11.) AB határozata ezt a rendelkezést 
alkotmány-ellenesnek nyilvánította, és 2000. március 1. napjáig visszamenő hatállyal 
megsemmisítette, lehetővé téve ezzel a "régi" ügyekben is a bírósági felülvizsgálatot. Az ilyen 
ügyekben bejelentett panaszok során (OBH 3945/1999., 6389/2000.) az országgyűlési biztos 
általános helyettese megállapította, hogy a jogbiztonság követelményével és a tisztességes 
eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okoz, ha 
a 2000. március 1. napja előtt elkövetett szabálysértés elbírálása során az eljáró hatóság nem 
biztosítja a bírósági felülvizsgálat mint jogorvoslat lehetőségét. Az így alkotmányos visszásságot 
okozó szabálysértési határozatok ellen ügyészi óvásnak van helye. 
Az általános helyettes ilyen ügyekben a vizsgálatot lezárva, a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező megyei főügyészségeknél kezdeményezte e határozatok elleni ügyészi óvás benyújtását. 
A kezdeményezés valamennyi esetben eredményes volt. 
Ehhez hasonlóan alkotmányos visszásságot okozott az is, amikor a szabálysértési hatóság figyelmen 
kívül hagyta a megváltozott hatásköri szabályokat. A régi szabálysértési törvény (1968. évi I. tv.) 
szerint a garázdaság szabálysértését a rendőrség bírálhatta el. Az Sztv. az azonos törvényi tényállású 
rendzavarás szabálysértésének elbírálását viszont a bíróság hatáskörébe utalta. Az Sztv. 
hatálybalépése előtt elkövetett, de utána elbírált ilyen szabálysértések ügyében is, a visszaható hatály 
kimondásával, az Alkotmánybíróság említett határozata teremtett rendet. Az országgyűlési biztos az 
Alkotmánybíróság határozatára figyelemmel itt is megállapította, hogy a jogbiztonsághoz, a 
tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a 
szabálysértési hatóság, ha a 2000. március elseje előtt elkövetett szabálysértés ezt követően 
befejezett elbírálása során megsérti a Sztv. megváltozott hatásköri szabályait. A visszásságot okozó 
szabálysértési határozat ellen az OBH 4976/2000. számú ügyben ügyészi óvásnak volt helye. 
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Ugyanakkor meg kellett állapítani, hogy nem okozott visszásságot a szabálysértési hatóság, ha egy 
ilyen szabálysértést a törvény meghozatala után, de még annak hatályba lépése előtt a régi szabályok 
szerint bírált el. A kezdeményezett ügyészi óvások eredményesek voltak. 
Az eljárási határidők megtartása nemcsak a kérelemhez és a jogorvoslathoz való jog megfelelő 
érvényesülését érinti, hanem a jogbiztonság szempontjából is fontos. Ehhez szorosan kapcsolódik a 
szakszerűség, amely a tisztességes eljárás körébe tartozó feltétel. A szakszerűtlenség gyakran vezet 
önkényes döntésekhez. 
Az eljárások időszerűsége tehát jelentős mértékben befolyásolja ezeknek az állampolgári jogoknak 
alakulását. Az Európai Emberi Jogi Bíróság a Konvenció alapján számos ügyben marasztalta el a 
nemzeti hatóságokat az ésszerű határidő túllépése miatt. Az Emberi Jogi Bírósághoz hasonlóan az 
országgyűlési biztos sem határozta meg általában az ésszerű határidő tartamát, hanem azt esetről 
esetre vizsgálta. Nem vitás azonban, hogy a visszásságot meg kellett állapítani minden olyan 
esetben, amikor a hatóságok nem is törekedtek arra, hogy olyan eljárási cselekményeket 
foganatosítsanak, amelyektől az ügy befejezése várható. 
Súlyos mulasztásnak tekinthető a szabálysértési hatóság azon mulasztása, amelynek következtében 
azért nem kerülhetett sor a felelősség megállapítására, mert a cselekmény elévült. A sértettek elemi 
érdeke, hogy a sérelmükre megvalósított cselekmény elkövetőjét felderítsék és felelősségét 
megállapítsák. Az elévülésre nem fogadható el olyan magyarázat, hogy a feladatok nagy száma és a 
rendelkezésre álló ügyintézői létszám nem áll egymással olyan arányban. Az ilyen hatósági 
magatartás sérti a tisztességes eljárás követelményét. Az országgyűlési biztos az OBH 5372/1999. 
számú ügyben megállapította, hogy a jogbiztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz és a tulajdonhoz 
való joggal összefüggő visszásságot okozott a szabálysértési hatóság azzal, hogy a szükséges 
eljárási cselekményeket nem kellő alapossággal, késedelmesen foganatosította, emiatt a cselekmény 
elévült, és a szabálysértési eljárást a felelősség megállapítása nélkül kellett megszüntetni. Az OBH 
2193/2001. számú ügyben az elévülés a szabálysértési hatóság intézkedése hiányában hat hónap 
után beállt. Az általános helyettes ezekben az ügyekben a visszásság megállapításán túl, a mulasztó 
ügyintéző fegyelmi felelősségre vonását nem kezdeményezhette, mert a fegyelemsértés elkövetése 
óta is több mint egy év telt el, ezért a fegyelmi vétség is elévült. Az elévülés címén megszüntetett 
szabálysértési eljárások esetenként a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot is okoznak. Az 
OBH 2193/2001. számú ügyben a közlekedési balesetben vétlen panaszos kártérítési igényét a 
biztosító peren kívül nem elégítette ki. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy nem okozott 
visszásságot a rendőrség elhúzódó eljárása, mert azt az elkövető felkutatására tett intézkedések 
indokolták.  
Problémát okoztak a rendőri szabálysértési eljárásban a nem megfelelően alkalmazott 
formanyomtatványok. Azok ugyanis alkalmatlanok az ügy minden részletének megvilágítására, ezért 
abból téves következtetések vonhatók le. Az országgyűlési biztos az OBH 5348/2000. számú ügyben 
azért állapított meg visszásságot, mert a helyszíni bírságoláskor távollevő személy részére 
hátrahagyott értesítés nem tartalmazta a jogkövetkezményekre vonatkozó kioktatást. 
A helyszíni bírságolás részletes szabályait rendező 10/2000. (II.23.) BM rendelet szerint a helyszíni 
bírságot - a jogkövetkezményekre való kioktatás mellett - csak akkor lehet kiszabni, ha az elkövető a 
helyszíni bírságolás tényét és a helyszíni bírságolás összegét tudomásul veszi. A kioktatás a 
bírságolásnál jelen levő szabálysértő esetén gyakorlatban  szóban meg is történik, de más a helyzet, 
ha a helyszíni bírságot az elkövető távollétében alkalmazzák. Az országgyűlési biztos ezért ajánlást 
tett a BM rendelet kiegészítésére azért, hogy a helyszíni bírság kiszabásakor távollevő személy a 
jogkövetkezményekre vonatkozóan ugyanolyan részletes kioktatásban részesüljön, mint a helyszíni 
bírságoláskor jelenlevők. A belügyminiszter az ajánlást elfogadta és a 28/2001. (XII.5.) BM rendelettel 
a módosítás megtörtént. 
A megfelelő felvilágosítás, kioktatás hiánya sok esetben érinti az állampolgárok egyéb alkotmányos 
jogait. Ilyen jog lehet a  panaszhoz, kérelemhez vagy a jogorvoslathoz való jog is. Más esetben a 
tájékoztatás elmaradása közvetlenül, egyéb joghoz nem kapcsolhatóan okoz érdeksérelmet, ilyenkor 
csak a tisztességes eljárás követelménye sérül. Így nyilvánvalóan hibázik a hatóság, ha a 
tájékoztatási kötelezettsége hiányos, vagy azt elmulasztja, és ezért az állampolgár jóhiszeműen bízik 
abban, hogy vélt jogait érvényesítheti.  
Az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese rámutatott, hogy a hatóság abban az esetben tesz 
eleget a kioktatási kötelezettségének, ha az eljárás alatt álló, jogban járatlan személyt számára 
érthetően és dokumentálhatóan tájékoztatja a vallomástétel megtagadásának jogáról, a jogorvoslat 
lehetőségéről, illetve a hozzátartozói értesítésének jogáról. Az OBH 1170/2000. számú ügyben e 
kioktatási kötelezettség elmulasztása miatt a jogbiztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz és 
jogorvoslathoz való jog sérelmét állapították meg. 
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A szabálysértési eljárások sértettjei panaszaik többségében az eljárás sikertelenségét, 
hatékonyságának hiányát és a lehetséges bizonyítási eszközök mellőzését kifogásolták. E panaszok 
általában a szabálysértési hatóság mérlegelési jogát támadták. (OBH 5513/1999., 2365/1999., 
44/2000., 648/2000., 6017/2000.) A biztosok rámutattak arra, hogy nem okoz visszásságot a 
szabálysértési hatóság, ha a tényállás felderítése érdekében minden rendelkezésére álló bizonyítékot 
mérgelési körébe von, és ennek alapján, indokolási kötelezettségének is eleget téve hozza meg 
szabálysértési határozatát. 
A szabálysértési eljárásban megállapított tényállás alapjául szolgáló bizonyítékok mérlegelése a 
szabálysértési hatóság joga, amelynek felülmérlegelésére az országgyűlési biztosnak nincs 
hatásköre. Az állandó gyakorlat szerint nem bírálható felül az eljáró hatóságoknak a bizonyítás 
körében tett intézkedése és a bizonyítékok mérlegelésével összefüggő érdemi döntése. A 
bizonyítékok újra nem értékelhetők, a vizsgálata csak arra terjedhet ki, hogy az érintett hatóság a 
jogszabályoknak megfelelően járt-e el, illetve a tényállás megállapításánál túllépte-e a bizonyítékok 
mérlegelésére vonatkozó jogköre alkotmányos határait. 
 
3.23. Szociális és munkajogi ügyek 
A szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben változatlanul sok panasz érkezik. Az 
Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy az Alkotmány 70/E. §-ában deklarált szociális 
biztonsághoz való jog, mint harmadik generációs jog a nemzetgazdaság teherbíró képességének, a 
társadalombiztosítás állapotának függvényében garantál szociális ellátást. E jogból tehát nem 
következik, hogy az állampolgároknak alkotmányos joguk lenne az életszínvonal megőrzésére. Ez a 
jog egy létminimumot biztosít, melynek tartalmát közvetett szabályokkal a jogalkotó határozza meg. A 
szociális törvény a kihirdetését követően már mintegy 20 alkalommal módosult. Legutóbb 2001-ben 
történt nagyobb terjedelmű módosítás, melyben a szociális intézményi ellátásokra vonatkozó 
korszerűsítési szabályok fogalmazódtak meg, az ellátottak jogvédelmét, a lakókörnyezetben történő 
közvetlen segítségnyújtást szem előtt tartva. E mellett megfogalmazódtak az egyes pénzbeli ellátások 
új szabályai, illetve új ellátásként bevezetésre kerül az adósságkezelési szolgáltatás. 
Jogharmonizációs kötelezettségeknek eleget téve a törvény személyi hatályának kiterjesztéséről is 
rendelkezik a módosítás. A törvény személyi hatálya alá tartoznak a magyar állampolgárokon, a 
bevándoroltakon és a menekültként elismert személyeken túl a letelepedési engedéllyel rendelkező 
személyek is. A szociális törvényben szabályozott pénzbeli ellátások közül az időskorúak járadéka és 
az alanyi jogon járó ápolási díj vonatkozásában a jogkiterjesztés az Európai Gazdasági Térség 
állampolgárát és - meghatározott feltételek mellett - harmadik állambeli hozzátartozóját érinti. (Az 
Európai Gazdasági Térség állampolgára: aki az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben 
részes tagállam állampolgárságával rendelkezik. A harmadik ország állampolgára: aki nem 
állampolgára az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállamnak). 
A módosítás sokaságából látszik, hogy a társadalom igen neuralgikus problémáját érintő jogszabállyal 
állunk szemben, nevezetesen az elesettek, a munka nélkül maradtak, az idős korúk miatt már aktív 
munkára nem képesek, a több gyermeket nevelő családok szociális  problémáinak rendezésére 
hivatott törvénnyel. A szociális törvényhez szorosan kapcsolódik a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény, amely a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett 
bevezette a kiegészítő családi pótlékot, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás intézményét. 
Az ápolási díj rendelkezéseinek módosítása során az országgyűlési biztos jelentéseiben 
megfogalmazott ajánlásokat is figyelembe vették. A törvény hiányt pótol a súlyosan fogyatékos és a 
tartósan fogyatékos személy fogalmának meghatározásával. Új rendelkezés továbbá az ápolási díjra 
való jogosultság kiterjesztése azokra az esetekre, amikor a súlyosan fogyatékos ápolt nappali iskolai 
képzése mellett is indokolt az ellátás biztosítása.  
3.23.1. Pénzbeli ellátások 
Az OBH 1067/2000. számú ügyben a vizsgálat megállapította, hogy Szörény képviselő-testülete és 
körjegyzősége, valamint Dencsháza körjegyzősége is mulasztott azzal, hogy nem a jogszabályban 
előírt határidőben intézkedett, és ezzel alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot okozott. A 
jövedelempótló támogatás az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatásának 
egyik eszköze. Ezért különösen fontos, hogy a szociális ellátások iránt benyújtott kérelmek ügyében 
mind a képviselőtestület, mind a polgármesteri hivatal a jogszabályban előírt határidőben járjon el. 
Az OBH 5360/2000. számú ügyben a panaszos sérelmezte, hogy a jövedelempótló támogatását azért 
szüntették meg, mert a felajánlott közmunkát nem fogadta el. Tanári képesítése ellenére az 
önkormányzat árok és csatornatisztítást végző közmunkások irányítására szóló közmunkát ajánlott 
fel. A vizsgálat - a gazdasági miniszter álláspontjával egyezően - megállapította, hogy nem okozott 
visszásságot, ha az önkormányzat a jövedelempótló támogatást azért szünteti meg, mert a panaszos 
a végzettségének megfelelőnél eggyel alacsonyabb szintű képesítést igénylő munkát nem vállalja el. 
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A sérelmezett munkakör betöltésének feltételeként az illetékes tárcák középfokú végzettséget írnak 
elő, úgy a miniszter álláspontja szerint a legfeljebb eggyel alacsonyabb  szintű  végzettség 
követelménye a vizsgált esetben teljesült. Az irányító-vezető munkakör és feladat a munka világában 
felsőfokú, esetenként középfokú végzettséget követel, ezért az önkormányzat határozatában kifejtett 
indokolás a törvény szellemének megfelel.  
Egy ápolási díjjal kapcsolatos ügyben az önkormányzat az orvosi szakvélemény alapján a kérelmet 
elutasította. A vizsgálat feltárta, hogy az önkormányzat a tényállást nem tisztázta, korábbi orvosi 
igazolás alapján döntött, illetve alakszerű határozatot sem hozott. Az alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságok megszüntetésére az országgyűlési biztost kezdeményezésében felkérte 
Galgamácsa Község Önkormányzat polgármesterét, hogy az ápolási díjról szóló határozatot vizsgálja 
felül, és a jogszerű határozat előkészítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az 
érintett a kezdeményezést elfogadta, a panaszos kérelmét a képviselő-testület ismételten 
megtárgyalta, és a döntését alakilag jogszerű határozatba foglalta. (OBH 4938/2000.)  
Az átmeneti segély a szociális alapellátás körébe tartozó, rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben is nyújtható ellátási forma. E támogatási körben az országgyűlési biztos 5 ügyet 
vizsgált. Az egyik ügyben a szociális biztonság megsértésén túl sérült az emberi méltósághoz való jog 
is azzal, hogy az önkormányzat az eljárása során a kérelmezők magánéletére vonatkozó adatok 
gyűjtésére is alkalmas kérdőívet készített. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az 
önkormányzat alkotmányos visszásságot okozott azzal, hogy a kérdőív egyes kérdései sértik az 
emberi méltóságot, és a jogállamiság elvéből fakadó tisztességes eljáráshoz való jogot. Az 
országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy a jegyző vizsgálja felül a környezettanulmány készítése 
során használatos kérdőívet, és gondoskodjon új kérdőív kiadásáról. Az érintett a kezdeményezést 
elfogadta. (OBH 3966/2000.) 
A vizsgált ügyek egy részében visszásság nem volt. Az OBH 5968/2000. számú ügyben a kérelmező 
jövedelme meghaladta az önkormányzati rendeletben az átmeneti segély igénylésére vonatkozó 
összeghatárt. Az OBH 2028/2000. számú ügyben azért kellett az önkormányzatnak megszüntető 
határozatot hoznia, mert a kérelmező a jogosultság feltételeinek megállapításában nem működött 
közre, illetve a közölt lakcímein nem volt elérhető. 
 
3.23.2. A természetben nyújtott szociális ellátások körében 
A szociális törvényben szabályozott alanyi jogosultságon kívül az önkormányzat rendeletben 
szabályozhatja, hogy milyen jövedelmű személyeknek, és milyen mértékű gyógyszerköltségek esetén 
állapít meg közgyógyellátási jogosultságot, és nyújt támogatást annak, aki szociálisan rászorult és 
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy az a létfenntartását veszélyezteti. 
A szociális biztonsággal és a tisztességes eljáráshoz való jogokkal összefüggésben visszásságot 
okozott az óbudai polgármesteri hivatal, amikor a panaszos közgyógyellátási igazolvány kérelmére 
úgy hozott megszüntető határozatot, hogy nem kereste meg az igénylő tartózkodási helye szerint 
illetékes önkormányzatot a jogosultsági feltételek megállapítása céljából. Az országgyűlési biztos a 
2001. áprilisi jelentésében vizsgálatra és intézkedésre kérte fel a Fővárosi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét, aki ezt követően az illetékes polgármestert új eljárás lefolytatására hívta fel. Az 
országgyűlési biztos az intézkedést elfogadta. (OBH 2028/2000.) 
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét valamennyi településen 
biztosítani kell, az alapellátásnak minősül, akárcsak a gyermekek napközbeni ellátása, illetve a 
családsegítés. Megszervezésükben azonban az önkormányzatokat nem kötik szigorú előírások. Az 
OBH 5649/2000. számú ügyben a panaszos azt kifogásolta, hogy az önkormányzat nehéz szociális 
helyzetük ellenére nem megfelelő módon segíti a családot. A vizsgálat feltárta, hogy az önkormányzat 
több formában is nyújtott támogatást, így átmeneti segélyt, ruhasegélyt kapott a család. 
A kiegészítő családi pótlék 2001. január 1-jétől mint új támogatási forma a rászoruló gyermekes 
családok támogatásának egyik fő eleme. Az OBH 4738/2000. ügyben a biztos megállapította, hogy az 
önkormányzat visszásságot okozott azzal, hogy a gyermekvédelmi támogatást 12 havi 
helybenlakáshoz kötötte. A visszásságot a képviselő-testület felhívásra rendezte. 
Az OBH 3493/2000. számú ügyben az országgyűlési biztos a panaszosnak a gyermekvédelmi 
támogatás folyósítását megszüntető önkormányzati határozattal szembeni kifogását elutasította, mert 
megállapította, hogy a család jövedelmi viszonyára tekintettel az önkormányzat jogszerűen szüntette 
meg a támogatást. 
Az OBH 4330/2001. számú ügyben az országgyűlési biztos megállapította, hogy visszásságot okozott 
az önkormányzat azzal, hogy a gyermekvédelmi támogatás folyósítását olyan dokumentum 
benyújtásához kötötte, amelyre az állampolgár nem kötelezhető. Az önkormányzat az új lakásba 
költözést követően bejelentkezni kívánó családtól az ingatlan földhivatalnál érkeztetett adásvételi 
szerződését nem fogadta el, ahelyett tulajdoni lapot kért, és emiatt a gyermekvédelmi támogatás 
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folyósítása több hónap késedelmet szenvedett. A jegyző az országgyűlési biztosnak a jogszabályok 
betartására szóló felhívását elfogadta. 
Az országgyűlési biztos nem állapított meg visszásságot az OBH 1601/2000. számú ügyben, mert 
feltárta, hogy az önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint járt el akkor, amikor a gyermekek és 
idősek élelmezését egyazon vendéglátó helyiségben biztosította. 
 
3.23.3. Munkaügyi panaszok 
Évek óta számos munkaviszonyt érintő beadvány érkezik az országgyűlési biztosokhoz, de ezeket 
legtöbbször hatáskör hiányában - az állampolgár részletes tájékoztatása mellett - el kell utasítani. Az 
Országgyűlés 2000. május 24-én tartott ülésnapján az országgyűlési biztosok éves beszámolója feletti 
általános vita során több képviselő szóvá tette, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa miért 
csak a hatósági jogkörben hozott intézkedésekkel szemben léphet fel, és miért nincs módja a 
munkajog területén, különösen a magánszférában az állampolgárt ért alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos sérelmekkel szemben beavatkozásra. Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és 
Vallásügyi Bizottsága ebből azt a következtetést vonta le, hogy a magánszférában az állampolgár a 
munkajog területén kiszolgáltatottá válhat. Az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
álláspontja szerint pedig "több ellenőrzésre jogosult szervezetre, illetve az ellenőrző szervek között 
szorosabb együttműködésre lenne szükség".  
A parlamenti vita során elhangzottakból következett az a politikai és szakmai elvárás, hogy a munka 
világában, a jogok ellenőrzésében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is vállaljon valamilyen 
szerepet a hatályos jogszabályok keretei között. 
Ennek érdekében a szociális és családügyi miniszter egyetértésével és támogatásával az 
Országgyűlési Biztos Hivatala, a Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alatt működő 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséggel együttműködési megállapodást kötött. 
Ebben rögzítették, hogy a szervezetek a másik hatáskörébe tartozó megkereséseket továbbítják, és 
tájékoztatják egymást a munkabiztonsági és munkaügyi panaszokról, és azok kivizsgálásának 
eredményéről. Ez a gyakorlat eredményesen funkcionál. 
 
3.24. Társadalombiztosítási ügyek 
A társadalombiztosítással összefüggő vizsgált panaszok száma a korábbi évekhez viszonyítottan 
csökkent. Ez a csökkenés azonban csak az ombudsmani vizsgálatokra vonatkozik, mivel a panaszok 
számos hasonló sérelmet reprezentálnak, melyek információink szerint a biztosítónál, különösen a 
nyugdíjbiztosítónál, valamint felügyeleti szerveiknél és a bíróságokon is nagy számban jelentkeznek. 
Az egészségbiztosítóval kapcsolatos panaszok csökkenésének feltehetően az az oka, hogy a 
korábban a feladatkörébe tartozó biztosítások és szolgáltatások fedezetét nyújtó járulék, 
társadalombiztosítási, nyugdíj, egészségbiztosítási járulékok, valamint az egészségügyi hozzájárulás 
teljes témaköre, mind a feladat, mind a szervezet e része 1999 januártól átkerült az APEH-hez. Ilyen 
ügy csak áthúzódó eljárásban jelent meg. (OBH 3355/2000. 4314/2001.) 
A családi támogatások megállapítása, és folyósítása 2001. január 1-je óta a Területi Államháztartási 
Hivatalok, a fővárosban pedig a Pest Megyei Államháztartási Hivatal feladata. 
3.24.1. Nyugdíjbiztosítás 
A korábbi évekhez hasonlóan e témakörben indított vizsgálatok leggyakrabban a tisztességes 
eljáráshoz, valamint a szociális biztonsághoz fűződő jog sérelmének gyanúja miatt indultak. A nyugdíj 
megállapításával kapcsolatos panaszok vizsgálata során figyelembe vettük, hogy a panaszos az 
igényét a jogszabálynak megfelelően terjesztette-e elő, rendelkezésre álltak-e az elbíráláshoz 
szükséges tartalmi kellékek, objektív okai vagy szabályozási akadályai voltak az ellátási igények 
elbírálásának, folyósításának ? Az igazgatási szervek megtettek-e mindent a jogsérelem elkerülése 
érdekében, illetve az észlelt jogsérelem orvoslására? 
Az eljárások lassúsága, jogi megalapozatlansága, a jogi szabályozás, az irányítás és a szervezet 
változásai, a külső adatszolgáltatás hiánya, az eljárási rend elégtelen szabályozottsága, valamint több 
esetben a kifogásolható ügyintézés miatt érkeztek panaszok. Változatlanul problémát jelentenek, bár 
a korábbi évekhez viszonyítva számos megoldás született a nemzetközi szerződések hatálya alá 
tartozó nyugellátások tekintetében a korszerűtlen kétoldalú államközi szociálpolitikai egyezmények, 
valamint az objektív nemzetközi körülmények miatt. 
A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot állapított meg az országgyűlési biztos, 
amikor a Magyar Honvédség csak az ombudsmani vizsgálatra tekintettel bocsátotta a panaszos, 
illetve a megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság rendelkezésére a nyugdíj megállapításához 
szükséges béradatokat. Az országgyűlési biztos az OBH 3498/2000. ügyben felkérte a honvédelmi 
minisztert, hogy vizsgálja meg a megszűnt szervezeti egységek iratanyagának megőrzési rendjét. 
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A megelőző években a nyugdíjak méltányosságból történő megállapítására, megemelésére és 
egyszeri segély nyújtására volt lehetőség. A méltányossági jogkör gyakorlását a főigazgató 
megbízásából a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság és a NYUFIG gyakorolta. A 
társadalombiztosításról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a kivételes nyugellátás engedélyezését 2001. 
január 1-jétől a szociális és családügyi miniszter hatáskörébe utalta. A megállapításra vonatkozó 
75/2001. (V.9.) Korm. rendelet késedelmes kiadása azonban nehézségeket, az igények elbírálásában 
lemaradást és nagy mértékű hátralékot okozott. További feszültséget okozott, hogy a rendelet a 
korábbi szigorú szabályozáshoz képest is szűkítette a különös méltánylást érdemlő körülmények 
körét. A fenti helyzet adott okot az OBH 3336/2001. számú panaszra, mert a 2000-ben elhunyt 
jogszerző jogán szolgálati idő hiánya miatt a panaszos ügyében nem lehetett árvaellátást 
megállapítani, a méltányossági kérelmét pedig az eljárás elhúzódása miatt már az új szabályok 
szerint elutasították. Bár a konkrét panasz az országgyűlési biztos vizsgálatára tekintettel 
megoldódott, ajánlásában szükségesnek tartotta a jogi szabályozás módosítását. A szociális és 
családügyi miniszter az ajánlást elfogadta, megvalósítására 2002-ben kerülhet sor. 
A jogbiztonsággal és a szociális biztonsággal összefüggő visszásságot állapított meg az 
országgyűlési biztos az OBH 4949/2000. számú ügyben. A MÁV Rt. Nyugdíjigazgatóság ugyanis a 
panaszos ellátását, annak folyamatos jelzése ellenére 1996. január 1-től 2000. június végéig helytelen 
összegben folyósította, majd a hiba feltárásakor a különbözetre csak az országgyűlési biztos 
vizsgálatára tekintettel számolt kamatot. A panaszos fellebbezése ellenére az özvegyi nyugdíját is 
helytelen összegben állapították meg. A feltárt alkotmányos jogsérelem orvoslására csak az 
országgyűlési biztos vizsgálatra történő felkérését követően került sor.  
A 4839/2000. számú ügyben a vizsgálat megállapította, visszásságot okozott a szociális biztonsághoz 
való joggal összefüggésben, hogy a rokkant panaszos az I. és a II. fokú orvosi bizottság tévedése 
miatt közel két évig ellátatlan volt. Az országgyűlési biztos ajánlását a címzettek elfogadták. 
2001-ben három (OBH 161/2000. 4259/2000. 5443/2000) ügyben vizsgáltunk az 1959. évi 38. tvr-rel 
rendezett magyar-lengyel szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó panaszt. Az OBH 1176/2000. 
ügyben ugyan ezt a tvr-t a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény kapcsán vizsgáltuk, 
amelyben főleg az ismert sajátos nemzetközi helyzet okozott problémát. 
A magyar-román szociálpolitikai egyezmény ügyében az országgyűlési biztos két panaszt vizsgált. 
OBH 4950/2000. 2279/2001. 
Az országgyűlési biztos 2001. augusztus 23-án felhívta a Miniszterelnöki Hivatalt vezető  miniszter, 
valamint az egészségügyi miniszter figyelmét a korszerűtlen és a megváltozott nemzetközi viszonyok 
miatt nehézkesen működő, és ezzel az állampolgárok alkotmányos jogaival összefüggésben 
visszásságot eredményező államközi szerződések felülvizsgálatára. A felhívásra érkezett tájékoztató 
szerint az elavult szociálpolitikai egyezmények felülvizsgálata folyamatban van. 
A Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatása szerint gondok jelentkeznek a területi elven működő 
magyar-szovjet szociálpolitikai egyezményről szóló 1963. évi 16. tvr. alkalmazása kapcsán is különös 
tekintettel az Ukrajnából nagy számban áttelepültekre. 
3.24.2. Egészségbiztosítás 
Az OBH 106/2000. számú ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az Alzheimer kórban szenvedők - 
köztük a felesége sem - kapnak társadalombiztosítási támogatást a betegség kezeléséhez szükséges 
gyógyszerekhez. Az országgyűlési biztos a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog 
sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálat eredményeként megállapította, hogy bár az Alzheimer kór 
a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható, azonban a rendelkezésre álló gyógyszerek lassítják a 
betegség előrehaladásának folyamatát, illetve enyhítik a tüneteket. Az Alzheimer kórban szenvedők 
növekvő száma ennek egyéni, társadalmi és szociálpolitikai aspektusa egyaránt indokolja a betegség 
gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Az Egészségügyi 
Tudományos Tanács Gyógyszer Alkalmazási Bizottságának feladata, hogy 2002 tavaszára kidolgozza 
a 2002. július 1-jétől bevezetésre kerülő, az Alzheimer kórban szenvedő betegek kezelését biztosító 
diagnosztikai, terápiás szempontú rendszert, illetve a normatív támogatást. 
Az OBH 5119/2001. számú utóvizsgálat során, hosszú évek munkájának eredményeként oldódott 
meg minden sclerosis multiplex betegségben szenvedő beteg kezeléséhez, állapotukat stabilizáló, 
szenvedésüket csökkentő gyógykezelésükhöz szükséges gyógyszerek társadalombiztosítási 
támogatása, a várólista megszűnése. Az országgyűlési biztos már 1998-ban megállapította, hogy a 
sclerosis multiplex betegségben szenvedő betegek számára visszásságot okoz, ha csak 
korlátozottan, várólistáról juthatnak hozzá a gyógyszerhez. Az országgyűlési biztos figyelemmel 
kísérte az Egészségbiztosítónak a kérdés megoldását célzó erőfeszítéseit. 2001. december 
hónapban az alkotmányos jogsérelem orvoslására megtett és folyamatban lévő intézkedéseket 
elegendőnek értékelte, ezért a vizsgálatot lezárta. Az egészségügyi miniszter 2002. januári 
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tájékoztatása szerint a megtett intézkedések eredményeként 2002. év folyamán a várólistára 
kényszerült betegek száma a minimálisra csökken és remény van annak végleges megszűnésére. 
Az OBH 850/2000. számú ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a családi pótlékra jogosultság 
szempontjából a házastárs és az élettárs nem esik egyforma elbírálás alá, és ez anyagi hátrányt okoz. 
Súlyosbította a helyzetet, hogy a családi pótlékot korábban folyósító kifizetőhely a családok 
támogatásáról szóló törvény előírásait a jogosultság felülvizsgálatakor csak késedelmesen hajtotta 
végre. A vizsgálat alatt az Egészségbiztosítási Pénztár Kirendeltsége családtámogatási osztálya a 
benyújtott igényt a törvényben foglaltaknak megfelelően elbírálta és az elmaradt ellátást kiutalta, ezért 
az országgyűlési biztos nem tett ajánlást. 
A szociális biztonsággal, valamint a tisztességes eljárással összefüggő visszásságot okozott az OBH 
1530/2000. és a 4049/2000. számú ügyben Fővárosi Területi Államháztartási Információs Szolgálat, 
azzal, hogy különböző járandóságokat, mint táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási segély, családi pótlék különböző időben és mértékben jogszabályellenesen 
folyósította. A feltárt hibákat pedig szintén törvénysértő eljárásban rendezte. A panaszosok többszöri 
jelzésére sem történt eredményes intézkedés. A konkrét ügyekben megállapított visszásságok 
orvoslása mellett, a vizsgálatnak különös jelentőséget adott, hogy 2001. január 1-jétől a korábban az 
Egészségbiztosítási Pénztár feladatát képező családi ellátások megállapítását és folyósítását a 
Területi Államháztartási Hivatalok látják el a hagyományos kifizetőhelyi feladataik mellett. Az 
alkotmányos jogsérelmek orvoslására, valamint azok elkerülése érdekében az országgyűlési biztos 
átfogó intézkedési terv készítésére tett ajánlást, melyet a Fővárosi Államháztartási Hivatal igazgatója 
elfogadott. 
Az OBH 4314/2001. számú ügyben a panaszos az Egészségbiztosítási Pénztár eljárása miatt a 
járulék tartozásának rendezése ügyében kért segítséget. Az országgyűlési biztos az arányos 
közteherviselés, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásság gyanúja miatt 
indított vizsgálatot, melyre a járulékbeszedésre 2000. január 1-jétől hatáskörrel rendelkező Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt kérte fel. A vizsgálat megállapította, hogy az arányos közteherviselés 
elvével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott a 
Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár azzal, hogy a tartozás elengedési kérelmet 
évekig nem bírálta el. A vizsgálatot végző APEH az elbírálatlan kérelemre tekintettel a késedelmi 
pótlék összegét törölte, és a nyugdíjból időközben levont összeget a járuléktartozásra elszámolta, 
ezzel a panaszolt ügy rendeződött. A megoldódott panaszra tekintettel az országgyűlési biztos nem 
tett ajánlást. 
 
Ide a 3/1. számú táblázat kerül - lásd 3_1.xls, 3_1. számú táblázat 
Ide a 3/2. számú táblázat kerül - lásd 3_2.xls, 3_2. számú táblázat 
Ide a 3/2a. számú táblázat kerül - lásd 3_2_a.xls, 3_2a. számú táblázat 
Ide a 3/3. számú táblázat kerül - lásd 3_3.xls, 3_3.  számú táblázat 
Ide a 3!4. számú táblázat kerül - lásd 3_4.xls, 3_4. számú táblázat 
 



 
IV. Egyes alkotmányos jogok helyzete 
 
4.1. A jogállam elvének és követelményeinek érvényesülése 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. § (1) bekezdése az állam és hatóságai működésének  
legfontosabb minőségi alapelveit fogalmazza meg: “A Magyar Köztársaság független, demokratikus 
jogállam”. A jogállam klauzula értelmezésében és alkalmazásában az Alkotmánybíróság gyakorlata 
határozta meg az alapokat és a kereteket. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogállam elv 
nem formális deklaráció, hanem olyan normatív érték, amelynek sérelme önmagában is 
alkotmányellenességet idéz elő.  
Az Alkotmánybíróság a jogállam elvéből folyó követelményeket elsősorban a jogszabályokkal – tehát 
a jogalkotással – kapcsolatban fogalmazta meg. Ezek a megállapítások azonban iránymutatással 
szolgálnak a hatóságok tevékenysége során észlelt alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszásságokat vizsgáló állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese számára is. 
Akárcsak az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok sem tekintik a jogállam elvének eddig már 
érvényesített követelményeit zárt rendszernek. Mind az Alkotmánybíróság, mind az országgyűlési 
biztosok gyakorlatában előfordulnak olyan konkrét esetek, amelyek szükségessé tehetik a 
jogállamiság már rendszerbe foglalt követelményeinek újabbakkal való kiegészítését, gazdagítását.  
Az elmúlt években követett gyakorlat volt, hogy az országgyűlési biztosok a jogállammal kapcsolatos 
alkotmányos követelményeket általában nem önmagukban, hanem más az Alkotmányban nevesített 
alapvető joggal összefüggésben értelmezték. Gyakori volt ezért, hogy az ügyben meghatározott 
alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság mellett megjelent a jogállam elvével összefüggő 
visszásság is. Összességében megállapítható volt, hogy az összes alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszásság mintegy egyharmada a jogállam elvével kapcsolatban is visszásságot idézett elő.  
Érdekes és ellenkező irányú tendencia mutatkozott viszont 2001-ben: a jogállam követelményeinek 
sérelmére – illetve ezekre is - visszavezethető eredményes panaszok számának csökkenése. Míg 
2000-ben az országgyűlési biztos 599 esetben állapított meg visszásságot a jogállam elvével 
kapcsolatban, addig az ilyen ügyek száma 2001-ben 210-re csökkent. E csökkenésnek az a 
magyarázata, hogy az országgyűlési biztosok határozottan törekedtek a jogállam elvéből folyó 
“másodlagos” következmények érvényesítésére. Ha a panasz elbírálható volt valamely (elsősorban az 
Alkotmány XII. fejezetében) nevesített alkotmányos joggal összefüggő sérelem alapján, akkor a 
biztosok nem állapították meg automatikusan a jogállamiság követelményeinek másodlagos sérelmét 
is. Akkor is tartózkodtak a jogállam alkotmányos követelményeinek külön felemlítésétől, ha egyébként 
az egyes alapjogok sérelme kétség kívül közvetetten a jogállam elvének sérelmét is jelentik. A két új 
biztos tehát – összhangban az Alkotmánybíróság által lefektetett értelmezési elvvel -, csak akkor 
hivatkozik a jogállam elvére, ha a jogsérelem más nevesített alkotmányos joggal nem hozható 
összefüggésbe, illetve, ha az adott konkrét alapvető jog sérelme mellett a jogállami követelmények 
önállóan is sérelmet szenvedtek.  
A jogállam követelményeivel kapcsolatosan az országgyűlési biztosok alapvetően két szempontot 
érvényesítettek vizsgálataik során. Nagy jelentőséget tulajdonítottak – egybehangzóan a jogállam elve 
tartalmának az Alkotmánybíróság által kibontott jelentésével – a jogbiztonság követelményének. A 
jogbiztonságból mindenek előtt az következik, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes 
jogszabályok világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak 
legyenek a norma címzettjei számára. Mindez azt is jelenti, hogy az egyes jogintézmények 
működésének kiszámíthatónak kell lenniük. A jogbiztonság elvének e megvalósítása olyan 
alkotmányossági feladat, amely elsősorban a jogalkotót terheli. A jogalkotáson a jogállami 
jogbiztonság elvének megvalósulását az országgyűlési biztosok közvetlenül nem kérhetik számon. Az 
alkotmányos normakontroll funkcióját az Alkotmánybíróság látja el.  
Mindemellett az országgyűlési biztosok vizsgálataik során gyakran találkoznak azzal a problémával, 
hogy egy alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság abból keletkezik, hogy az alapul fekvő jogi 
szabályozás hézagos, ellentmondásos vagy éppen hiányzik. Ezzel a problémával  az országgyűlési 
biztosok – a dolog természete folytán – elsősorban a végrehajtási jogszabályok és  az önkormányzati 
rendeletek területén találkoznak. Ezekben a jogszabályokban szokott előfordulni, hogy a jogalkotó 
figyelmen kívül hagy egyébként mellőzhetetlen alkotmányos követelményeket vagy az adott 
életviszonyra más előírásokat  tartalmazó magasabb szintű jogszabályokat. Ilyen problémával az 
országgyűlési biztosok a leggyakrabban olyan jogterületeken szembesültek, amelyeken új jogi 
megoldásokat alkalmazott a jogalkotó vagy új feladatokat írt elő a végrehajtás számára.  Példaként 
idézhető a hulladékgazdálkodás joga, a büntetés-végrehajtási jog vagy az árvíz- és belvízkárok 
helyreállításával foglalkozó jogterület.  
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Azon jogszabályok esetében, amelyek nem felelnek meg a jogállami jogbiztonság alkotmányos 
követelményének, az alkotmányos visszásság oka, előidézője maga a jogszabály. Ilyenkor a 
jogalkalmazónak címzett intézkedés nem is vezethet megfelelő eredményre, hiszen a jogalkalmazót 
nem illeti meg az a lehetőség, hogy alkotmányos követelmények alapján átértelmezze a vitatott 
jogszabály egészét vagy annak részét. A jogbiztonság követelményeire tekintettel megállapítható 
alkotmányos visszásságok esetén az országgyűlési biztosok rendelkezésére álló eszköz, hogy a 
visszás jogszabály módosítására, hatályon kívül helyezésére vagy a hiányzó jogszabály 
megalkotására tegyenek ajánlást. Az országgyűlési biztosok gyakorlata szerint az ajánlás e módjára 
akkor kerülhet sor, ha egy jogszabály jogbiztonsági követelményeket sértő fogyatékosságaira konkrét 
panasz alapján derül fény. Mivel az országgyűlési biztosok feladata az alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságok orvoslásában való közreműködés, a biztosok általában a visszásságot 
okozó jogszabály kibocsátójához fordulnak. Nem kizárt azonban az sem, hogy a biztosok az 
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezzék. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a 
megtámadott jogszabályt – vagy annak részét – főszabályként megsemmisíti (a korrekcióra vagy a 
korrekciós módszer meghatározására nem jogosult), a biztosok az Alkotmánybíróság előtti eljárást 
csak végső esetben  kezdeményezik.  
A jogállam követelményeinek a jogalkalmazás során való érvényesülése különös feltételeket teremt 
amiatt, hogy a magyar jogrendszer nem ismeri az alapjogi bíráskodás, azaz a közvetlen 
alapjogvédelem intézményét, azt a lehetőséget tehát, hogy valaki, akinek alapvető jogait a 
jogalkalmazás során sértették meg, az alkotmányvédelem keretei között keressen orvoslást. Az 
országgyűlési biztosok jogállam értelmezésének egy további eleme bizonyos keretek között alkalmas 
a közvetlen alapjogvédelem hiányának enyhítésére. A biztosok a jogállam követelményei közé 
felvették a tisztességes eljárás követelményét is. A tisztességes eljárás követelménye – mint a 
hatóságok jogállami értékrendű eljárásának összetevője – azt fejezi ki, hogy a jogalkalmazás során 
meg kell valósulnia a hatósági eszközök rendeltetésszerű használatának, méltányos, humánus, 
célszerű és hatékony alkalmazásának. A tisztességes eljárás a hatóság kötelessége, az ügyfélnek 
pedig alkotmányos joga. E jog alapján az ügyfél azt igényelheti, hogy a hatóság szükségtelen, 
indokolatlan vagy  aránytalan érdeksérelmet ne okozzon még akkor sem, ha egyébként az ügyfélre 
hátrányos döntést hoz. Sérti a tisztességes eljárás követelményét a hatóság, ha az eljárás 
indokolatlanul elhúzódik. Sérti a tisztességes eljárás követelményét, ha a jogaik és érdekeik 
érvényesítésére nem képes kiszolgáltatott emberek nem kapnak helyzetüknek és állapotuknak 
megfelelő megkülönböztetett figyelmet az eljárás során. Sérti a tisztességes eljárás követelményét, ha 
a hatóság intézkedése a szükségesnél nagyobb terhet vagy kellemetlenséget okoz az intézkedés 
címzettjének.  
A hatósági eljárás során alapvető követelmény a jogszabályok megtartása, a jogszerűség és a 
törvényesség biztosítása. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a hatóságnak az adott ügyre, esetre 
vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárnia. Az “alkotmányos közigazgatás” követelménye azonban 
többet jelent egyszerű törvényességnél. A törvényesség az alkotmányos közigazgatásnak csupán a 
conditio sine qua non-ja. Az országgyűlési biztosok gyakorlatában kialakított és alkalmazott 
tisztességes eljárás elve éppen annak az alkotmányos értéktöbbletnek a kifejezésére irányul, amely a 
jogállami jogalkalmazás velejárója. A hatóságok működésének, tevékenységének nem csak 
törvényesnek, hanem hatékonynak, célszerűnek, méltányosnak, humánusnak, azaz az emberi 
méltóságot az adott helyzetben leginkább tiszteletben tartónak kell lennie. A 2001. év vizsgálati 
tapasztalatai alapján általában az mondható, hogy a tisztességes eljárás elvéből következő magas 
minőségi elvárások teljesítéséhez a hatóságoknak még van tennivalójuk. Az ebben az 
összefüggésben megmutatkozó fogyatékosságok főleg a megfelelően képzett személyi állomány 
hiányára, a munkavégzés dologi-technikai feltételeinek nem megfelelő szintjére, valamint az 
intézmény- és szervezetfejlesztés fogyatékosságaira vezethető vissza.  
 
4.2. A tulajdonhoz való jog 
 
Az elmúlt évtizedben kialakult és megszilárdult az új tulajdoni rend, ezzel párhuzamosan letisztult és 
megszilárdult a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme is. Mivel a szocializmus magántulajdont 
kiirtani szándékozó korszakának ellenhatásaként a rendszerváltás első éveiben óriási hangsúlyt 
kapott a magántulajdon fokozott védelme az államosítással, elkobzással, diszkriminációval és minden 
egyéb önkényes állami korlátozással szemben, ilyen jelenségek és ilyen tárgyú panaszok ma már 
legfeljebb elvétve fordulnak elő. A kisajátítás alkotmányos kereteit és törvényi feltételeit mind a 
kisajátítást kérők, mind az azt elrendelő hatóságok tiszteletben tartják. Az építési, elidegenítési és 
terhelési tilalmakkal, zár alá vétellel, lefoglalással kapcsolatban is elvétve érkezik egy-egy kisebb 
jelentőségű panasz. 
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A tulajdonhoz való joggal leginkább összefüggő panaszok még ma is a kárpótlási, illetve földkiadási 
ügyeket érintik. A kárpótlási folyamat végéhez közeledtével azonban ezek száma is drasztikusan 
visszaesett. 
Egyre jellemzőbb viszont a már megszerzett, meglévő tulajdonjogok szabad gyakorlását, birtoklását, 
használatát, zavartalan élvezetét sértő vagy veszélyeztető magatartásokkal szembeni panaszok 
számának növekedése. Az ombudsmani gyakorlatban az ilyen tárgyú panaszokra ma is jellemző - ami 
eleinte az Alkotmánybíróság gyakorlatát is jellemezte -, hogy "az indítványozók általában a polgári jogi 
tulajdonfogalmat használják és a tulajdon lényeges tartalmának a birtoklás, a használat és a 
rendelkezés részjogosítványait tekintik" (Sólyom L.: Az alkotmánybíráskodás kezdetei 
Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp. 2001. 626.o.). Miután azonban az Alkotmánybíróság határozottan 
kimondta, hogy a polgári jogi tulajdonjogviszony tartalmát kitevő részjogosultságok és a tulajdonhoz 
való alapjog alkotmányjogi értelemben vett lényeges tartalma (ami még törvénnyel sem korlátozható) 
nem azonosak, ez érezteti hatását az ombudsmani gyakorlatban is. Ha a panaszból az derül ki, hogy 
csak a tulajdonos polgári jogi értelemben vett tulajdonjoga sérült meg, úgy birtokvédelemért a 
jegyzőhöz vagy a bírósághoz, egyéb tulajdoni igényével mindig a bírósághoz kell fordulnia. A jegyzői 
eljárással összefüggésben az országgyűlési biztos többnyire csak a jogállamiságból levezethető 
jogbiztonsághoz való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét állapítja meg, más tulajdoni 
igényekkel kapcsolatban pedig hatáskörének hiányát kell megállapítania.  
A panaszosok azonban ebben a tekintetben is egyre nagyobb jogismeretről tesznek tanúbizonyságot, 
amikor egy "szimpla" birtokháborításnak vagy szomszédjogi zavarásnak tűnő ügyben a tulajdonhoz 
való joguk mellett (vagy helyett) az egészséges környezethez, a lehető legmagasabb szintű testi és 
lelki egészséghez, a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való joguk sérelmére (is) 
hivatkoznak. Ilyen módon nem csupán az életbeni tényállások válnak egyre komplexebbé, hanem 
azok jogi minősítése is, ami az alapjogi védelmet rendkívül megnehezíti. Különösen élesen vetődik ez 
fel azokban az esetekben, amikor a tulajdonos keresetét a polgári bíróság már jogerősen elutasította, 
de a környezethez vagy az egészséghez való jogának sérelmét mérlegelési körébe nem vonta be és 
nem bírálta el. Az ombudsman viszont a bíróság eljárását egyáltalán nem vizsgálhatja, így választhat, 
hogy hatáskör hiányában a panaszt elutasítja, vagy kerülőutat keres. Finomabban szólva ugyanazt az 
ügyet más szemszögből, az építésügyi-, környezetvédelmi-, népegészségügyi- vagy más 
szakhatóság mulasztását keresve vizsgálja. Ez az eljárás alapjaiban megegyezik a Legfelsőbb 
Bíróság negyedszázados, a "jogágazati jogellenesség" elvén nyugvó gyakorlatával. Eszerint egy 
hatósági engedélyben a közjog nézőpontjából jogosnak minősített magatartás két magánfél egymás 
közti polgári jogviszonyában még lehet jogellenes. Az ombudsmani kerülőút ennek éppen a fordítottja: 
egy bírói ítéletben jogosnak elismert alperesi magatartás más alapjogok nézőpontjából okozhat 
alkotmányos visszásságot. A jogrendszer egészének koherenciája és belső ellentmondás-
mentessége szempontjából mindkét kerülőút "kerülendő", mert sérti a jogállamiság és a jogbiztonság 
követelményét. Az ideálisnak tekinthető, járható út természetesen az alanyi (bírói) és az alapjogi 
(ombudsmani) védelem egylényegűvé tétele, a közvetett és a közvetlen alapjogvédelem közelítése, 
átfedésbe kerülése, azaz tartalmi egységesítése. Örvendetes jelenség, hogy erre is van egyre több 
példa mindkét oldalon: a polgári bíróságok ítéleteik indokolásában hivatkoznak az (Alkotmánybíróság 
által) értelmezett alkotmányra, a szakhatóságok határozataik meghozatalához segítségül hívják a 
polgári jog rendelkezéseit, sőt azok bírói gyakorlatát. 
Az ilyen fajta komplexitás, az alanyi és az alapjogok összeegyeztetése az ombudsmanoknak 
elsőrendű kötelessége. A tulajdon mint polgári jogi alanyi jog nem sértheti mások alkotmányos 
alapjogát, de mások alapjogai sem korlátozhatják szükségtelenül és aránytalan mértékben a 
tulajdonhoz való jogot. A feladat nem könnyű, de teljesíteni sem lehetetlen. 
 
4.3. Gyermekek védelemhez való joga, családhoz való jog 
 
Alkotmányunk az Általános rendelkezések között rögzíti a házasság és a család intézményének, 
továbbá az ifjúság érdekeinek védelmét [Alkotmány 15. és 16. §]. Az Alkotmány 67. § (1) bekezdése 
pedig deklarálja: "A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 
társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges.” A gyermeki jogok védelmében az országgyűlési biztos elsősorban az 
idézett szakaszok alapján jár el. A gyermeki jogok védelmét az Alkotmányon kívül a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az országgyűlési biztos külön is 
nevesített kötelezettségévé teszi. A törvény szerint a biztos feladata, hogy a gyermekek alkotmányos 
jogait érintő - tudomására jutott - visszaéléseket kivizsgálja és orvoslásuk érdekében általános vagy 
egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. A biztos a megtett intézkedéseiről évente beszámol az 
Országgyűlésnek, melyet visszatérően az éves beszámolójában teljesít. 
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Az Alkotmány mindenkit megillető alapvető jogként rögzíti az emberi méltósághoz [Alk. 54. § (1)], a 
magántitok és a személyes adatok védelméhez való jogot [Alk. 59.§ (1)], a gondolat, a lelkiismeret és 
a vallás szabadságának jogát [Alk. 60.§ (1)], a panaszhoz [Alk. 64. §], és a lehető legmagasabb szintű 
testi és lelki egészséghez fűződő jogot [Alk. 70/D § (1)]. Ezeket az alapvető jogokat  a Gyermekek 
Jogairól szóló 1989. évi New York-i Egyezmény alapelvei tükrében készült gyermekvédelmi törvény is 
nevesíti, az országgyűlési biztosok vizsgálataik során többször tapasztalták e jogok megsértését. 
A gyermeki jogok kiemelt védelmét különösen fontosnak tartja a biztos azért, mert  életkoruk miatt a 
gyermekek általában nem képesek érdekeik védelmében fellépni, a felnőtteknél védtelenebbek, 
kiszolgáltatottabbak. A kiszolgáltatottság azonban nem jelenthet alárendeltséget. 
Az országgyűlési biztos felelősége a gyermeki jogok feltárásában és védelmében azért is fokozott, 
mert a szóban forgó jogok sérelmét rendszerint a felnőtt társadalom tagjai okozzák. Azt is látni kell 
azonban, hogy a biztosok - a rájuk vonatkozó jogszabály értelmében - csak a hatóságok, vagy az 
állami feladatot ellátó intézmények eljárásait, intézkedéseit, vagy azok elmulasztását vizsgálhatják, 
ami egyben az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság megszüntetése érdekében tett 
intézkedéseiknek korlátot is szab.  
A gyermeki jogok esetleges sérülésének megakadályozását a biztos kiemelten kívánja érvényesíteni 
azért is, mert a gyermekek jogérvényesítési képessége korlátozott. A biztos ezen célját támasztja alá 
az, hogy a beszámolási időszakban sem mellőzte a helyszíni vizsgálatot a gyermekvédelmi 
intézményekben.  
A gyermeki jogok sérelmét érintő beadványok között az elmúlt évben az országgyűlési biztos vizsgált 
olyat is, amelyben a gyermeki jogok sérelme mellett megállapította az azoktól elválaszthatatlan - a 
gyermekvédelmi törvényben is deklarált - a gondolat, a lelkiismeret és a  vallás szabadságával, 
valamint, a panaszhoz, a művelődéshez és a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való jog 
sérelmét is.  
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az országgyűlési biztos 2001-ben is hivatalból vizsgálta, 
hogy a gyermekjóléti szolgálatok működtetik-e a gyermekvédelmi törvény által előírt, a gyermekek 
veszélyeztetettségét észlelő-, és jelzőrendszer. Ismételten megállapította, hogy a gyermekek 
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogával összefüggésben okoz visszásságot, ha 
a jelzőrendszer működésének hiányában a gyámhatóság nem értesül a gyermek 
veszélyeztetettségéről. 
Ugyancsak a korábbi évek vizsgálati tapasztalatait igazolták, hogy a gyermekétől különélő szülők 
kapcsolattartásának végrehajtásában a gyámhivatalok nem minden esetben veszik igénybe a 
rendelkezésükre álló eszközöket, ezzel mind a gyermek családhoz, mind a megfelelő testi, szellemi 
és erkölcsi fejlődéséhez való jogát sértik, vagy ezen alkotmányos jogok sérelmének közvetlen 
veszélyét keletkeztetik. A biztos hatásköre hiányában nem vizsgálhatta a gyermekétől különélő szülők 
olyan magatartását - amikor a rendelkezésére álló iratanyag  szerint - maguk a  szülők okozták 
gyermekeiknek a fenti jogsérelmet, vagy keletkeztették azok közvetlen veszélyét. 
Az oktatáshoz és a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez fűződő jogával 
kapcsolatban állapított meg a biztos visszásságot amikor egy 13 éves gyermeket a szülei nem járattak 
iskolába, és a gyermek tankötelezettségének teljesítése érdekében az arra hivatottak nem 
kezdeményeztek hatósági intézkedést. 
A gyermeki jogok védelme érdekében kifejtett tevékenysége során a biztos az általa vizsgált 
gyámhatóságokkal, gyámhivatalokkal, gyermekvédelmi intézményekkel jó szakmai kapcsolatot kíván 
fenntartani. A megállapított alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható sérelmek orvoslása, 
és/vagy jövőbeli elkerülése érdekében tett kezdeményezéseivel, ajánlásaival nem a vizsgált szerveket 
akarja elítélni, célja mindig a jobbító szándék. Vizsgálati tapasztalataink azt bizonyítják, hogy már 
annak a ténye, hogy az országgyűlési biztos vizsgálatot indított a hatóságok és az intézmények 
vezetőit arra ösztönzi, hogy fokozottabban ügyeljenek a rájuk vonatkozó jogszabályok és szakmai 
előírások betartására. 
 
4. 4. Az egészséges környezethez való jog 
 
Alkotmányunk a környezet védelméről két helyen is rendelkezik. Először a társadalmi-gazdasági 
alapokról szóló I. fejezetben, a 18. §-ban: "A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki 
jogát az egészséges környezethez". Másodszor az alapvető jogok és kötelezettségek között, a XII. 
fejezetben, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog egyik megvalósítási 
eszközeként: "Ezt a jogot a Magyar Köztársaság ... az épített és a természetes környezet védelmével 
valósítja meg" (70/D. §). Mivel mindkét rendelkezésből levezethető volna a másik is, a kétszeres 
említésnek önmagában vett jelentősége is van. Az egészséges környezethez való alapjog az első 
fejezetben a politikai és a gazdasági szabadság végső határát jelöli ki, a ma már világszerte 
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elfogadott "fenntartható fejlődés" követelményének szellemében. Ugyanitt a házasság, a család és az 
ifjúság közvetlen szomszédságában egyúttal a jövő generációkért viselt felelősséget is hangsúlyozza. 
A VII. fejezetben az egyes ma élő emberek által a legfontosabbnak tartott alapjog, a testi és lelki 
egészség megvalósítását hivatott előmozdítani. A környezet védelme mindkét helyen, mindkét 
funkciójában végső fokon az emberi élet, sőt a teljes élővilág fennmaradását szolgálja. 
Fenti kettős sajátosságából adódóan a környezethez való jog (mint az egyik legfiatalabb: harmadik 
generációs emberi jog) ma még kevesebb, mint egy közvetlenül kikényszeríthető alanyi alapjog, de 
már több, mint pusztán egy "alkotmányos feladat vagy államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az 
állam szabadon választhatja meg" [28/1994. (V.20.) AB. h.]. Az egészséges környezet számára az 
állam az objektív, intézményes védelem keretében - köteles törvényi és szervezeti garanciákat 
nyújtani és ezeket a környezet védelmében közvetlenül felhasználni. Ugyanakkor az egyesek 
környezethez való jogának érvényesítéséhez a törvényhozónak alanyi jogokat is kell alapítania, 
olyanokat, amelyeken keresztül - még ha csak közvetve is - a jogalkalmazó szervek útján védelemben 
részesíthetők.  
A környezetvédelmi jog, mint az egész jogrendszert átszövő "komplex" jogterület és a 
környezetvédelmi normákat közvetlenül alkalmazó állami szervek (hatóságok) rendszere az elmúlt 
negyedszázadban kiépült és ma már az európai uniós elvárásoknak is megfelel. A környezetvédelmi 
jog alkalmazásáról, valóságos érvényesüléséről azonban ugyanez még nem mindig mondható el. A 
hiányosságok gyakran éppen a környezetvédelmi normák komplexitása és az egyes hatóságok 
szakosodása közti feszültségből adódnak (ugyanaz a magatartás más-más hatóság nézőpontjából 
eltérő jogi értékelést nyer). Hasonló a helyzet egyes külön törvényekben biztosított alanyi jogok 
(tulajdonjog, vállalkozás joga) gyakorlásának polgári jogi vagy társasági jogi és környezetvédelmi 
megítélése között. Az ilyen szabályozásbeli vagy jogalkalmazásbeli ellentmondások és 
összeütközések jelennek meg panaszok formájában az országgyűlési biztos előtt és minősülnek 
(esetleg) alkotmányos visszásságnak. 
A panaszok tartalma és növekvő száma alapján elmondható, hogy az állampolgárok környezeti 
tudatossága és érzékenysége egyre nő, értékrendje átalakulóban van. Lakásuk, házuk, utcájuk vagy 
településük "megszokott környezetének" legkisebb romlására, ezzel összefüggésben életminőségük 
csökkenésére, sőt gyakran ennek már a veszélyére is érzékenyen reagálnak és minden lehetséges 
törvényes tiltakozási és jogorvoslati eszközt igénybe vesznek érdekeik védelmében. Az 
ombudsmanhoz benyújtott panaszok nyomán megállapítható, hogy a magyar alkotmánybíróság 
nemzetközi elismerést kiváltott szigorú alapelvét, mely szerint "a természetvédelem jogszabályokkal 
biztosított szintjét az állam nem csökkentheti", az állampolgárok valóságos gyakorlattá, szigorúan 
alkalmazott élő joggá kívánják változtatni. Sőt, az is nyilvánvaló, hogy ezt az elvet kiterjesztően 
értelmezik, a természetes és az épített környezet teljességére, minden védett elemére alkalmazzák. A 
panaszok leggyakrabban hagyományos polgári jogi alanyi jogok (egészséghez való jog, tulajdonjog, 
birtokjog) vagy közigazgatási eljárási jogosultságok (meghallgatás, panasz, jogorvoslat) sérelme miatt 
indulnak, de kiegészülnek ugyanezen alanyi jogok alkotmányos megfelelőire, a tulajdonhoz, a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, az egészséges környezethez való alapjogokra 
hivatkozással. Mindez két okból is örvendetes jelenség. Egyrészt mert bizonyítja a panaszosok 
jogtudatának, a jogállamiságba és az alkotmányosságba vetett bizalmának, ezzel együtt polgári 
öntudatának fejlődését és erősödését. Másrészt mert az alanyi jogokként védett individuális 
magánérdekek ezekben az eljárásokban átszíneződik és elegyedik az állampolgári jogok 
közvetítésével védett közérdekkel, a környezethez való jogon belül ideértve a jövő generációk 
érdekeit is. Aki tiltakozik a szomszédságában egy ipari telephely, vagy települése határában egy 
zöldmezős beruházás hatósági engedélye ellen, az kevésbé a saját birtokát, mint inkább a 
tájékoztatáshoz, a beleszóláshoz, jogorvoslathoz való állampolgári jogait és ezeken keresztül a 
tulajdonhoz, az egészséghez, az élethez való jogát védi.  
Az ilyen jellegű panaszokból kiolvasható az a tendencia is, hogy az állampolgárok a hagyományos 
alanyi jogvédelem (a polgári bírói út) helyett is gyakran az - egyébként kevésbé hatékony, ítélet 
helyett legfeljebb ajánlással záruló - ombudsmani eljárást választják. Ennek ma már nem csupán a 
gyorsaság és az olcsóság az oka, hanem egyre inkább az, hogy ebben az eljárásban nyílik mód 
(szemben a két magánérdek összemérését végző polgári perrel) egy magánérdek (pl. gazdasági 
tevékenység) és a közérdek (a környezet megóvása) közvetlen összemérésére.  
Mindez persze óriási felelősséget ró az ombudsmani hivatalra, még ha a döntés felelősségét nem 
vállalhatja is át. Munkáját azonban nagyban megkönnyíti az Alkotmánybíróság egyre letisztultabb 
gyakorlata, a szükségesség és arányosság tesztje az egymással ütköző alapjogok összemérése 
terén. Hiszen az egészséges környezethez való jog, a "környezeti status quo" is sérülhet, ha az más 
alkotmányos jog vagy érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. Ennek az általános elvnek a konkrét 
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megvalósítása, esetről-esetre való alkalmazása és ajánlásain keresztül élő joggyakorlattá változtatása 
az ombudsman mindennapi feladata. 
 
4.5. Az emberi méltósághoz való jog érvényesülése bentlakásos intézményekben 
 
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése szerint: “A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen 
megfosztani.” E szakasz (2) bekezdésének értelmében: “Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a 
hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.” 
Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az általános személyiségi jog egyik 
megfogalmazásának tekinti. Egy korai határozatában szólt részletesen az emberi méltósághoz való 
jog közelebbi tartalmáról: "az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén 
autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, 
amelynél fogva ... az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz való 
jognak ez a felfogása különbözteti meg az embert a jogi személyektől, amelyek teljesen szabályozás 
alá vonhatók, nincs "érinthetetlen" lényegük. A méltóság az emberi élettel eleve együtt járó minőség, 
amely oszthatatlan és korlátozhatatlan..." [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297., 308-309.] 
Ennek megfelelően, az országgyűlési biztosok is vizsgálataik során olyan anyajognak, vagyis 
sérthetetlen, korlátozhatatlan, sőt “érinthetetlen” alapjognak tekintik az emberi méltósághoz való jogot, 
amelyre más, konkrétan nevesített alapjog hiányában is hivatkozni lehet.  
Hangsúlyozni kell, hogy az emberi méltóságnak, az emberi méltóság védelmének nem pusztán az 
olyan hatóságok működésével összefüggő vizsgálatok során van kiemelkedő jelentősége, amelyek 
kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak a polgárokkal szemben (pl.: a rendőrség, a vám- és 
pénzügyőrség, az egyéb nyomozó hatóságok, a büntetés-végrehajtási intézetek, a honvédség), 
hanem pl. az egyébként kifejezetten humanitárius jellegű, a legelesettebb emberekről gondoskodó 
bentlakásos intézeteket érintő vizsgálatokban is. 
A szociális, illetve az egészségügyi okokra visszavezethetően, a koruknál vagy egyéb speciális 
helyzetüknél fogva ápoló-gondozó intézményekben élni kényszerülők jogérvényesítési helyzete 
feltérképezésének nem akadálya az érintettek körülményeiből eredő elszigeteltség. Az itt élők 
alkotmányos jogai sérelmének gyanúja esetén az országgyűlési biztos nem egyszer hivatalból indít 
vizsgálatot, maga keresi fel az érintett bentlakásos, idős-, fogyatékos- vagy gyermekotthonokat, azzal 
a céllal, hogy általános képet, tájékoztatást kapjon az intézményekben élők helyzetéről, jogaik 
intézményen belüli érvényesüléséről.  
Általában elmondható, hogy nehéz feladatot vállal magára a bentlakásos otthonokban végzett 
vizsgálataival az országgyűlési biztos. A helyszíni tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy "külsős" 
személynek nehéz behatolnia az intézmény belső világába. Különösen azokba a rétegekbe, amelyek 
a magatartásmóddal, az emberközi kapcsolatok minőségével, a sokféle szakmai (pedagógiai, 
pszichológiai, mentálhigiénés stb.) meggyőződéssel, szokásokkal és beidegződésekkel 
kapcsolatosak. Nehéz lenne mindez akkor is, ha változatos és időigényes módokat alkalmaznánk a 
helyzet feltárására. Mivel azonban helyszíni vizsgálataink általában egy napra korlátozódnak, azok 
semmiképpen sem tekinthetők alapos és teljes értékű diagnózisnak, hanem csupán az akkor 
azonosítható problémákról való tájékozódásnak, valamint a megoldásukra irányuló hasznosnak vélt 
ajánlások rögzítésének.  
Az emberi méltósághoz fűződő jog kortól, testi és lelki állapottól független, ezért ugyanolyan 
figyelemmel vizsgáljuk az időseket ápoló otthonokat, mint a gyermekkorúakat gondozó intézeteket, 
különösen akkor, ha az ott élők valamely fogyatékosságuk okán még kiszolgáltatottabb helyzetben 
vannak. Az emberi méltósághoz való joggal összefüggésben visszásság keletkezik például akkor, ha 
a mozgáskorlátozottak, illetve a kerekesszékkel közlekedők számára az intézeten belüli közlekedés 
nem akadálymentes, vagy a segítés céljára létesített berendezésekhez nem férhet hozzá minden 
rászoruló. Az emberi méltósághoz való jog alapján kifogásoljuk azt, ha egy intézetben a lakószobák 
ajtaját nap közben zárva tartják, de azt is, ha nincsenek nemenként elkülönített mellékhelyiségek, 
vagy azok nem zárhatók.  
Az általunk vizsgált intézmények működése tárgyi feltételeinek hiányosságai szoros összefüggésben 
állnak az intézetben élők és az ott dolgozók emberi méltóságával. Az emberi méltósághoz való jog 
ugyanis elképzelhetetlen a megfelelő életkörülmények minimumának megteremtése nélkül. Egyes 
intézetekben - jellemzően a forráshiánnyal küzdő fenntartók kényszerszülte alulfinanszírozása 
következtében - a materiális feltételek hiánya, tehát maguk az életkörülmények sértik az ott élők 
emberi méltóságát, de a működésnek és a feladatellátásnak is van egy olyan minimális szintje, amely 
alatt a visszásságot mindenképpen meg kellett állapítanunk. Összességében elmondhatjuk, hogy 
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folyamatos vizsgálatainknak köszönhetően számos intézményben javult a helyzet. Az otthonokat 
fenntartók az ombudsmani ajánlások hatására - erejükhöz mérten - igyekezetek több pénzt juttatni az 
intézményeknek, ennek köszönhetően épületrekonstrukciókat hajtottak végre, javították az ellátás 
tárgyi feltételeit és ezzel a gondozottak életkörülményeit. Mindezeknek köszönhetően  vizsgálataink 
és ajánlásaink nem csupán egy szűk, de annál kiszolgáltatottabb réteg számára teszik érthetővé és 
megélhetővé az emberi és állampolgári jogok nyújtotta lehetőségeket, hanem alkalmasak a társadalmi 
szolidaritás és az elesettek problémái iránti társadalmi érzékenység felkeltésére és ébren tartására is.  
 
4.6. A személyi szabadsághoz való jog érvényesülése 
 
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 (2) bekezdés szerint "a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető 
legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az elé 
állított személyt meghallgatni, és írásbeli indoklással ellátott határozatában szabadlábra helyezéséről 
vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni." 
A (3) bekezdés alapján "az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre 
jogosult."  
Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányának 9. 
cikke, valamint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló Római Egyezmény 5. cikke szintén az alapvető emberi jogok között rögzítik a 
szabadsághoz és a biztonsághoz való jogot. A Római Egyezmény tételesen felsorolja azokat az 
okokat, melyek fennállása esetén korlátozható a személyes szabadsághoz való jog. 
Az Alkotmánybíróság 66/1991. (XII. 21.) határozatában kifejtette, hogy a személyes szabadsághoz 
való alapvető emberi jogot - az Alkotmány garanciális 8. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel - csak 
törvényben lehet korlátozni, ugyanakkor ennek a korlátozásnak az elérni kívánt, alkotmányosan 
elismert célhoz képest szükségesnek és arányosnak kell lennie. Az arányosság értékeléséhez az is 
hozzátartozik, hogy a korlátozás folytán bekövetkező és eleve ki nem küszöbölhető sérelmek 
elfogadható enyhítésére garanciákat biztosítson a jogalkotó. /Az Alkotmánybíróság ezt az álláspontját 
több későbbi határozatában is megerősítette: 31/1997. (V. 16.) ABH, 63/1997. (XII. 11.) ABH, 5/1999. 
(III. 31.) ABH./  
A törvénytelen fogvatartásért a sérelmet szenvedett fél - a büntetőeljárásról szóló törvényben foglalt 
kártalanításhoz való jogától függetlenül - a Ptk. államigazgatási jogkörben okozott kárért való 
kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezésére figyelemmel is érvényesítheti kárigényét. 
A büntetőjog "ultima ratio" jellegéből következik, hogy a személyes szabadságot korlátozó büntetések, 
ill. intézkedések csak végső esetben és a büntetés céljának eléréséhez szükséges formában és 
időtartamban alkalmazhatóak. Ennek eldöntése adott ügyben - a büntetés céljára, valamint az enyhítő 
és súlyosító körülményekre tekintettel - a büntető bíróságok feladata. 
A hatóságok eljárásával összefüggésben a személyes szabadsághoz való jog szándékos megsértése 
esetén felmerül a jogellenes fogvatartás gyanúja, mely bűncselekményt az a hivatalos személy követi 
el, aki mást személyi szabadságától jogellenesen megfoszt (Btk. 228. § /1/ bek.). Abban az esetben, 
ha a fogvatartottat - gondatlanság folytán - nem szabadítják kellő időben a bv. intézetből, fegyelmi 
vétség valósul meg. A jogtalanul fogvatartott személyt - az Alkotmány 55. § (3) bekezdése alapján - 
kártérítés illeti meg. 
A büntetőeljárás egyik alapelve kimondja, hogy a büntetőeljárás során a személyi szabadságot és 
más állampolgári jogokat tiszteletben kell tartani, azok csak a törvényben meghatározott esetekben és 
módon korlátozhatók. A hatóságoknak biztosítaniuk kell továbbá az állampolgári jogokat korlátozó 
kényszerintézkedések törvényességét. (Be. 4. § /1/-/2/ bek.) 
A terhelt személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedések az őrizetbe vétel, az előzetes 
letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés. A lakhelyelhagyási tilalom, ill. az úti okmány 
elvétele a szabad mozgáshoz való jogot korlátozzák. A kényszerintézkedések törvényességének 
garanciája az eljárási szabályok pontos rögzítése; előzetes letartóztatás és ideiglenes 
kényszergyógykezelés elrendelése esetén a bírói részvétel, továbbá minden esetben a jogorvoslati 
jog biztosítása. 
A rendőrség eljárása során - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény felhatalmazása alapján, 
az ott meghatározott feltételek fennállása esetén - a személyi szabadsághoz való jogot korlátozó 
intézkedéseket tehet, továbbá ezen jogot érintő kényszerítő eszközök alkalmazására is jogosult. Ilyen 
rendőri intézkedések az elfogás, az előállítás, az elővezetés és a közbiztonsági őrizet; a kényszerítő 
eszközök közül pedig elsősorban a testi kényszert és a bilincshasználatot emelhetjük ki.  
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A törvény kimondja, hogy a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt az intézkedés alá vont 
személynek, ami nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés céljával. Több lehetséges és alkalmas 
intézkedés, ill. kényszerítő eszköz közül pedig azt kell alkalmazni, amely a célzott eredményt az 
érintett szempontjából a lehető legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással biztosítja (15. 
§). 
A szabálysértési eljárás során a rendőrség által alkalmazható kényszerintézkedések: a feltartóztatás 
és az előállítás, a szabálysértési őrizet és az elővezetés, melyeknek a szabálysértésekről szóló 1999. 
évi LXIX. törvényben rögzített feltételek esetén van helye. Sérti a fogvatartásra vonatkozó törvényi 
előírásokat a rendőrség azon gyakorlata, mely szerint sok esetben nem biztosítják az előállított 
személyek részére a lehetőséget, hogy hozzátartozójukat értesítsék; továbbá ha a rendőrségi 
jegyzőkönyvekből nem állapítható meg az előállítás tényleges időtartama, vagy ha az intézkedés oka 
nem megalapozott. 
Az országgyűlési biztos eljárása során leggyakrabban az Alkotmány 55. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyi szabadsághoz való alapvető emberi jog érvényesülését vizsgálja. A (2) 
bekezdésben meghatározott esetben - az előzetes letartóztatás kérdésében - a bíróság jogosult 
dönteni, a bírósági döntések vizsgálatára pedig az országgyűlési biztosnak nincs hatásköre. 
 
4.7. A nem magyar állampolgárságú személyek, köztük a menedékkérők jogai 
 
Az Alkotmány 65. § (1) bekezdése szerint: “A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott 
feltételek szerint - ha sem származási országuk, sem más ország a védelmet nem biztosítja - 
menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos 
tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi 
csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől 
való félelmük megalapozott”. 
A menedékjog legfontosabb sajátossága, hogy ez az egyetlen olyan alkotmányos jog, amelyet a 
Magyar Köztársaság kizárólag külföldi állampolgárok számára biztosít. Az országgyűlési biztosok által 
vizsgált ügyekben a menedékjogért folyamodó külföldi állampolgárok jogellenesen léptek az ország 
területére, személyazonosításra alkalmas okiratok, illetve egyéb jogszabályi feltételek hiányában 
tartózkodtak az országban. Figyelemmel arra, hogy az említett menedékkérők a beutazás és a 
magyarországi tartózkodás jogszabályi feltételeinek nem tettek eleget, ellenük még a menedékjogi 
kérelem előterjesztését megelőzően idegenrendészeti eljárás indult, és menedékjogi kérelmük 
elbírálásáig súlyos szabadságkorlátozás alatt kellett élniük.  
A menedékjog tartalmát részben a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény, részben a 
menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a 
menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. tvr. szabályozza. A menedékjogról szóló törvény alapján minden 
menekültkénti elismerését kérő személy jogosult a személyazonosításra alkalmas, magyarországi 
tartózkodása jogszerűségét igazoló okmányra. Ezen okmány birtokában a külföldi akkor is 
törvényesen tartózkodik az országban, ha a beutazás és tartózkodás általános feltételeinek nem tett 
eleget. 
Az Alkotmány 58. § (1) bekezdése értelmében “Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország 
területén - törvényben meghatározott esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási 
hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is”.   
Az említett idegenrendészeti, illetve a menekültügyi jogszabályok a generális és a speciális 
viszonyában vannak egymással. A hivatkozott kapcsolatból következik, hogy az illegálisan az 
országban tartózkodó külföldiekre vonatkozó jogszabályoknak a menedékkérőkre való alkalmazását 
megelőzően minden esetben vizsgálni kell, hogy a menedékkérőkre vonatkozóan van-e speciális 
jogszabályi rendelkezés. A menedékjogról szóló törvényben előírt okmány birtokában, az országban 
törvényesen tartózkodó menekültkénti elismerését kérő külföldiek esetében az idegenrendészeti 
szabályokat azért nem lehet alkalmazni, mert azok az országban illegálisan tartózkodó külföldiekre 
vonatkoznak.  
Az elmúlt években Magyarország számára is egyre nagyobb kihívást jelentettek a környező, illetve a 
harmadik világ országaiból illegálisan érkező, gyakran valamely nyugat-európai országban letelepedni 
kívánó külföldiek. Az említett körbe tartozó személyek ügyeinek intézésekor mind a közbiztonság, 
különösen az illegális migrációval összefüggésben előforduló bűncselekmények következetes 
üldözésének, mind a menedékhez való alkotmányos jog érvényesülésének feltételeit biztosítani kell. A 
nem kívánatos társadalmi jelenségek, így például az illegális migráció visszaszorítására igénybe 
vehető kormányzati eszközök célszerűségének, illetve hatékonyságának elemezésére az 
országgyűlési biztosoknak nincs hatásköre. 
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Az Alkotmány 58. § (1) bekezdése lehetővé teszi az országban jogszerűen tartózkodó személyek így 
a menekültkénti elismerést kérő külföldiek szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad 
megválasztásához való jogának korlátozását. A menekültkénti elismerésüket kérők 
szabadságkorlátozásának eseteit, feltételeit és garanciáit is abban a - menedékjogról szóló - 
törvényben kell szabályozni, ami magyarországi tartózkodásukat a külföldiekre vonatkozó általános 
feltételek teljesítése hiányában is jogszerűsíti. 
 
4.8. Fogyatékkal élők jogai, a diszkrimináció tilalma és a pozitív diszkrimináció  
 
Az országgyűlési biztosok a hivatalba lépésük óta különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, köztük a fogyatékkal élők panaszainak vizsgálatára. Az ilyen panaszok között 
évek óta nagyobb számban fordulnak elő a fogyatékosoknak adható pénzbeli támogatásokat érintő 
panaszok, mint a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét, illetve ennek hiányát 
sérelmező beadványok. A megélhetési problémák tehát nagyobb gondot okoznak a panaszosoknak, 
mint az Alkotmány diszkriminációt tiltó rendelkezésének sok területen történő megsértése. Jellemző 
volt a panaszok arányának ilyen irányú eltolódása a korábbi beszámolási időszakokban is. Az 1995-
1997-es évek során a fogyatékosok problémái - a pénzbeli támogatási rendszert sérelmező 
nagyszámú panaszra tekintettel - a szociális jellegű panaszok között szerepeltek és a vizsgálatok 
során a szociális biztonsághoz való jog merült fel, mint sérelmet szenvedett alkotmányos jog. A 
panaszok a beszámolási időszakban is jellemzően a pénzbeli támogatási rendszer hibáit kifogásolták, 
azonban más alkotmányos jogok, nevezetesen a diszkrimináció tilalma, és a pozitív diszkrimináció 
alkotmányos előírása kerültek előtérbe amellett, hogy megmaradt a szociális biztonsághoz való jog 
sérelmének vizsgálata is. Ennek a változásnak az okai között szerepel egyrészt az Esélyegyenlőségi 
Törvény elfogadása, mely megfogalmazza a fogyatékosság szerinti különbségtétel kifejezett tilalmát, 
másrészt a hivatalból indított vizsgálatok, melyek a megélhetési problémák helyett a hátrányos 
megkülönböztetésre koncentráltak. 
Az országgyűlési biztos és általános helyettese 1997-es beszámolójában első alkalommal értelmezte 
a diszkrimináció alkotmányos tilalmát és megállapította, hogy "az országgyűlési biztosok 
gyakorlatában a diszkrimináció tilalma, mint alkotmányos alapjog a jogbiztonság elvéhez hasonló 
megítélést kapott. Egyetértve az Alkotmánybíróság álláspontjával a 70/A §-t nem tekintjük önálló 
alapjognak, hanem olyan elvnek, amely valamennyi alapjog vonatkozásában merülhet fel." Az 
országgyűlési biztosok munkája során diszkrimináció tilalmára történő hivatkozás egyre gyakoribb lett 
és az 1998-as beszámolóban az országgyűlési biztos és általános helyettese megállapította, hogy "az 
országgyűlési biztosok a sajátos feladatnak megfelelően e jogegyenlőséget nem a jogalkotás, hanem 
a hatóságok és a közszolgáltatók jogalkalmazása tekintetében vizsgálják." Azonban a beszámolási 
időszakban a panaszok vizsgálata során nagyon sok esetben derült fény arra, hogy a hatóság 
diszkriminációt eredményező döntése, mulasztása jogszabály hiányára, hiányosságára, vagy 
ellentmondó rendelkezésére volt visszavezethető, és így az országgyűlési biztos és általános 
helyettese az Obtv. 25. §-a alapján a jogalkotói tevékenységet is vizsgálta és jogalkotási javaslatokat 
is tett. A diszkrimináció tilalmának alkalmazása tehát nemcsak gyakrabban, hanem szélesebb körben 
is kapott szerepet az országgyűlési biztosok munkájában.  
Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerint a "Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó 
minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül." Ez a 
megfogalmazás az állampolgári jogok tekintetében tiltja a megkülönböztetést, azonban a 
fogyatékosokat érintő panaszok során gyakran merülnek fel olyan alkotmányos jogok (például 
szociális biztonsághoz való jog), melyek az Alkotmánybíróság gyakorlatában alapjogi védelmet nem 
kaptak. Az országgyűlési biztosok gyakorlatában ezek az alapjogi védelmet nem élvező jogok a 
diszkrimináció tilalma szempontjából - az Alkotmánybíróság értelmezésével összhangban - az emberi 
méltósághoz való jogra tekintettel vizsgálhatóak. A 70/A. §. (3) bekezdése szerint a "Magyar 
Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 
intézkedésekkel is segíti." A pozitív diszkrimináció állami célkitűzésként történő megfogalmazása 
lehetőséget ad az országgyűlési biztosoknak arra, hogy a konkrét ügyben tevőleges magatartásokra, 
konkrét intézkedésekre vonatkozó kezdeményezésekkel éljenek. 
Az országgyűlési biztosoknak a fogyatékosok helyzetével összefüggésben végzett munkájához az 
Alkotmányon kívül az Esélyegyenlőségi Törvény jelentett új, kiemelten fontos hátteret és segítséget, 
hiszen ebben - az Alkotmányban található "egyéb helyzet" szerinti különbségtétel tilalmán túl - a 
diszkrimináció tilalmát külön is, kifejezetten a fogyatékkal élők tekintetében is megfogalmazta a 
jogalkotó. Az említett jogszabály a negatív diszkrimináció tilalmán kívül a pozitív diszkrimináció 
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eszközével is él, és a fogyatékosságból eredő társadalmi hátrányok kompenzálása érdekében 
többletjogokat fogalmaz meg, melyek állami feladatként realizálódnak. Azonban az országgyűlési 
biztosok munkája során problémaként merült fel, hogy a törvényben megfogalmazott többletjogok 
inkább kikényszeríthetetlen államcélnak tűnnek, mintsem konkrét alanyi jogoknak. Ráadásul sem az 
állami oldalon szereplő kötelezettségek, sem a teljesítésre kötelezetteknek a köre tartalmilag 
pontosan nem mindig tisztázott. Megszületett ugyan az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
100/1999. OGY határozat, mely a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, azonban az 
országgyűlési határozat csupán az országgyűlés feladatkörébe tartozó tervek megfogalmazására 
szolgál, így nem rendelkezik a szükséges normatív erővel. 
Az országgyűlési biztosoknak a fogyatékosok jogaival és a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos 
állásfoglalásai azért különösen fontosak, mert a pozitív diszkrimináció alkotmányos követelménye, 
mint állami célkitűzés az államot már tevőleges magatartásra kötelezi, azonban ezek mint konkrét, 
kikényszeríthető jogosítványok még nem fogalmazódtak meg, így végrehajtásuk sem valósult meg. Az 
országgyűlési biztos több vizsgálat során fogalmazott meg az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmére 
tekintettel olyan tartalmú ajánlást, melyek célja a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és a 
pozitív diszkriminációhoz szükséges konkrét intézkedések bevezetése, illetve jogszabályok 
módosítása. Az ajánlásoknak voltak látványos eredményei, (pl. a fogyatékossági támogatásra jogosult 
mozgáskorlátozottak körének pontosítására vonatkozó ajánlást az érintett miniszter elfogadta), de 
maradtak bőven hiányosságok is (pl. a siketek számára szóló feliratozás és jelnyelvi tolmácsolás 
televíziókban történő bevezetésére vonatkozó ajánlást a Kormány elfogadta ugyan, de 
megvalósítására az adott pillanatban nem látott esélyt). Áttörésnek minősíthető javulás - amit az 
ombudsmanok a jövőben is megkülönböztetett figyelemmel szorgalmazni fognak - csak a 
nemzetgazdaság teljesítményének növekedése és a társadalom szolidaritás-érzésének felerősödése 
esetén következhet be. 
 
4.9. A szociális biztonsághoz való jog, különös tekintettel a lakhatásra 
 
Az országgyűlési biztosokhoz forduló állampolgárok leggyakrabban a biztonságérzetük 
megrendüléséről számoltak be. A biztonság iránti igény a panaszokban, több formában is 
megnyilvánult. A létbiztonság igényében fogalmazható meg az állampolgárok állammal szembeni 
elvárásainak azon köre, amelybe egyaránt besorolható a közbiztonság, a jogbiztonság és a szociális 
biztonság iránti igény. Az Alkotmány 17. § szakasza ebben a tág értelemben mondja ki, hogy a 
Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik. Ez a 
létbiztonság iránti állampolgári igény alkotmányos elismerésének tekinthető, amit tehát nem lehet 
kizárólag a szociális biztonsághoz való joggal azonosítani. Az Alkotmány általános rendelkezései 
között a 17. § tágabb értelemben határozza meg az állam kötelezettségeit, mint később a szociális 
biztonsághoz való jogról szóló 70/E. §. A létbiztonsághoz való jogban ugyanis az élethez és az emberi 
méltósághoz, a legteljesebb testi, lelki egészséghez, valamint a szociális biztonsághoz való jog 
együttesen értendő, míg a 70/E. § e garanciákat szűkíti azzal, hogy tételesen felsorolja azokat az 
élethelyzeteket, amelyek esetén az állampolgár alanyi jogon igényelheti a szociális és 
társadalombiztosítási intézményrendszer támogatását. 
Az országgyűlési biztosokat hivatalba lépésük óta számtalan panasszal keresték meg olyan 
állampolgárok, akiknek a lakhatása került veszélybe, vagy már hajléktalanná váltak. A lakhatás 
kérdése mindig is a társadalom legszélesebb körét érintette. Ebben a tekintetben szinte mindenkinek 
megvan a sajátos problémája, amely más-más megoldást kíván. Az országgyűlési biztosok a 
társadalom azon csoportjaira fordítanak fokozott figyelmet, akik gyengébb érdekérvényesítő 
képességgel rendelkeznek.  
A lakhatással kapcsolatos panaszok vizsgálatának első lépéseként azt kell megállapítani, hogy az 
adott esetben milyen alkotmányban védett jogok sérülhetnek. Viszonylag egyszerű a kérdés 
eldöntése, ha a szerzett jogok védelméről, ezen belül a lakástulajdonnal kapcsolatos panaszról van 
szó, mert a vizsgálat jogalapját a tulajdonhoz való jog sérelmének veszélye teremti meg. Az 
Alkotmánybíróság 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában kifejtettek alapján - összhangban az Emberi 
Jogok Európai Egyezségokmányával és annak strasbourgi ítélkezési gyakorlatával -  a tulajdonhoz 
való jog védelme az önkormányzati tulajdonú bérlakásban élők bérleti jogára is kiterjed. Nem ilyen 
egyértelmű azonban a lakással nem rendelkezők esetében a veszélyeztetett alkotmányos jog 
meghatározása. Esetükben nem lehet szó szerzett jogról, és az igényük sincs az Alkotmányban 
nevesítve. 
Az országgyűlési biztosok több éves tapasztalata azt mutatta, hogy a szociális gondoskodás nem 
érheti el az alkotmányos célját, ha a létbiztonság alapvető feltétele a lakhatás nincs biztosítva. Ezen 
ellentmondás tisztázásáért fordultak még 1997-ben az Alkotmánybírósághoz annak értelmezését 
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kérve, hogy a szociális biztonsághoz való jog részét képezi-e a hajlékhoz való jog. Az indítvány 
benyújtását az indokolta, hogy megkerülhetetlenné vált annak meghatározása, hogy van-e az 
állampolgárnak Alkotmányban biztosított joga a lakhatásra. Ha igen, annak van-e minimális szintje. 
Bizonytalanság tapasztalható a hajlék fogalmának meghatározásában is, mert a különböző 
tudományágak, mint például a szociológia, és a jog definíciói nem fedik egymást. Egyértelmű 
meghatározás hiányában az országgyűlési biztos szerint a hajlék olyan huzamos emberi 
tartózkodásra alkalmas hely, amely biztosítja az ott tartózkodó számára az emberi méltóság, és az 
egészséges élet megtartásának lehetőségét. Hajlék tehát nem csupán lakás lehet, ugyanakkor 
számos lakás sem felel meg az adott kritériumoknak.  
Az Alkotmánybíróság a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatában leszögezte, hogy a szociális biztonsághoz 
való jogból nem vezethető le az állampolgárok hajlékhoz való joga. E döntéssel egyértelműen 
behatárolódott az országgyűlési biztosok vizsgálati lehetősége az állampolgárok lakhatással 
kapcsolatos panaszai ügyében. Az AB határozat azonban nem zárja ki annak lehetőségét illetve 
szükségességét, hogy az állam jogszabályokban rendezze a hajlékhoz való jog kérdését, illetve, hogy 
szociális védőhálót létesítsen azok számára is, akik hajléktalanná válhatnak.  
Az Alkotmánybíróság határozata kizárta ugyan a hajlékhoz való jog létét, de a jogrendbe új elemként 
beemelte a szálláshoz való jog fogalmát. A határozat szerint az élethez és az emberi méltósághoz 
való jogból több kötelezettség hárul az államra, mert az emberi jogok anyajoga szélesebben 
értelmezhető, mint az alkotmányos jogok harmadik generációjába tartozó szociális biztonsághoz való 
jog. A harmadik generációs jogok ugyanis csupán államcélként fogalmazódnak meg, és a mindenkori 
gazdasági helyzet függvényében érvényesülhetnek.  
A szociális biztonsághoz való jogról az alkotmánybíróság több más határozatában is rendelkezett. Az 
AB leszögezte, hogy az állampolgároknak a szociális biztonsághoz való jogra hivatkozva nincs 
alkotmányos joguk az életszínvonal fenntartására. A határozatok lényege abban fogalmazható meg, 
hogy az állam döntési szabadsága csak akkor korlátozható, ha az valamely más alkotmányos jogot is 
sért. Így például a jogállamiságból levezethető jogbiztonság sérelmét is meg lehet állapítani akkor, ha 
a jogalkotásban megnyilvánuló állami intézkedés az állampolgárok számára nem kiszámítható, annak 
következménye előre nem látható. A kedvezmények, támogatások csökkentése, korlátozása abban 
az esetben sérti a szociális biztonsághoz, illetve a jogbiztonsághoz fűződő jogot, ha a rendelkezésre 
álló idő alatt az állampolgárok nem képesek felkészülni a megváltozott körülményekre.  
Az országgyűlési biztos álláspontja szerint azonban ez azt is jelenti, hogy az állam az Alkotmánynak a 
családok védelméről szóló garanciális elvei alapján köteles megfelelő jogszabályokkal, 
intézkedésekkel, és a pénzügyi feltételek biztosításával támogatni az önkormányzatokat a szociális 
törvényben szinte csak lehetőségként említett családok átmeneti szállásának megteremtésében. 
Annak országos hálózatát a valós igényeknek megfelelő mennyiségben és minőségben létre kell 
hozni, és fenn kell tartani. Az önkormányzat szállás-biztosítási kötelezettsége azonban nem 
keletkeztet az állampolgárok számára alanyi jogosultságot.  
A minimális elhelyezési igény problémája, a hajléktalanok mellett az önkényes lakásfoglalók 
kilakoltatásának ügyében is megjelent. A kilakoltatás mellett szól a tulajdonosok tulajdonhoz való 
jogának védelme és általában a jogkövető magatartás ösztönzése. Ellene hozható fel, hogy az 
önkormányzatok törvényben előírt kötelezettsége a lakásgazdálkodás, és annak alapján a rászorultak 
lakhatásáról való gondoskodás. A gyermekes családok kilakoltatása az önkényes lakásfoglalás 
esetén is ellentétes a gyermekvédelmi törvény azon előírásával, hogy gyermek kizárólag anyagi okok 
miatt nem emelhető ki a családból. Természetesen az önkényes lakásfoglalás általában nem 
tekinthető kizárólag anyagi okok következményének, azt minden esetben külön kell vizsgálni.  
A lakáshoz, hajlékhoz illetve szálláshoz való jogot érintő panaszok vizsgálata során tehát az 
ombudsmanok a tágan értelmezett létbiztonsághoz való jog és leszűkítve értelmezett szociális 
biztonsághoz való jog keskeny határvonalán mozoghatnak. Egyensúlyt kell keresniük az élethez és 
emberi méltósághoz, a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez, a család és 
gyermekvédelemhez való joggal kapcsolatban az államot terhelő objektív intézményvédelmi 
kötelezettségek és a gazdasági lehetőségektől függő, az államot és az önkormányzatokat megillető 
viszonylagos szabadság között. 
Mindezt anélkül tehetik, hogy a politikai és törvényhozói döntés felelősségét és kockázatát magukra 
vállalnák. 
 
4.10. Az oktatáshoz való jog 
 
Az Alkotmány az oktatáshoz való jogot 70/F. §-ában a következők szerint deklarálja: (1) A Magyar 
Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. (2) A Magyar 
Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 
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kötelező általános iskolával, a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és 
felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban szereplők anyagi támogatásával valósítja meg.  
Kapcsolódik ehhez még az Alkotmány több más rendelkezése is, amely a szülők kötelességeit és 
jogait, valamint a gyermekek, fiatalok jogait, a társadalom, az állam feladatait, felelősségét rögzítik 
(70/J. §, 67. §). Az oktatás tartalmi kérdéseit érinti a tanulás és a tanítás szabadságának 
megfogalmazása (70/G. §). 
Az oktatási jogok érvényesülését közvetlenül két ágazati törvény, a közoktatásról (1993: LXXIX. tv.) 
és a felsőoktatásról szóló (1993: LXXX. tv.) szabályozza.  
A beszámolási időszakban panaszok között a közoktatást érintőek már kisebb számban fordultak elő. 
Változatlanul voltak azonban olyanok, amelyek az önkormányzatok kötelező feladatellátását 
érintették, azt kifogásolva, hogy az iskolák összevonása sérti a gyermekeknek az oktatáshoz való 
jogát. A csekély számú egyéb jellegű panaszból az alkotmányos jogok tekintetében általános 
következtetést nem célszerű levonni. Az egyik vizsgálat azonban, amelyet a fiú és leány felvételizők 
közötti eltérő pontszám megállapítása miatt indított az országgyűlési biztos, azt mutatta, hogy az 
alkotmányos jogokkal kapcsolatban még mindig nem elégséges az ismeret. Természetesen nem arról 
van szó, hogy a diszkrimináció nem könnyű alkotmányos kérdéseiben a pedagógusoknak, 
intézményvezetőknek biztosan kellene eligazodniuk, de a "veszélyérzetnek" ki kellene alakulnia. És 
ismerni kellene a segítségkérés, a megelőzés lehetőségeit. Pl. a felvételi megkülönböztetés ötletének 
megvalósítása előtt (amivel a fiú-lány arányt akarták javítani) az oktatási jogok miniszteri biztosától is 
lehetett volna akár rövid úton véleményt kérni.  
Hasonló tapasztalatok fellelhetők a felsőoktatással kapcsolatos vizsgálatokban is, nevezetesen, hogy 
az intézmények nem veszik észre, mely lépések vagy mulasztások azok, amelyek már az 
alkotmányos jogokkal is összefüggenek. Ezek a jogok ugyanis nem annyira elvontak, hogy ne lehetne 
hétköznapi konzekvenciájuk. Természetesen veszélyezteti az oktatáshoz való jogot, ha a felvételi 
fellebbezés elutasítását vagy a szakirányról való eltávolítást nem indokolják megfelelően. Önmagában 
az, hogy a döntést tekintve "igaza van az intézménynek", nem jelenti azt, hogy az eljárás alkotmányos 
szempontból elfogadható.  
A beszámolási időszakban is a leggyakrabban az vezetett a sérelemhez, hogy az intézmény nem 
fordított kellő gondot a hallgatók pontos és szükség esetén igazolható tájékoztatására. Mivel pedig a 
felsőoktatás - még állami finanszírozású képzés esetén is - jelentős anyagi terhet ró a hallgatókra, 
többször is felmerült a panaszosok részéről az anyagi igény érvényesítése, ha csak késve kaphatnak 
diplomát, vagy megváltozik a kihelyezett képzés helyszíne. Indokolt ezért, hogy a vitatott esetekben 
az oktatási jogok érvényesülésének egyértelmű szabályai legyenek. Tartalmazza pl. a törvény az 
intézmény tájékoztatási kötelezettségét. 2001. évben volt előrelépés e téren, pl. a székhelyen kívüli 
képzés feltételeinek pontosabb szabályozása, a második alapképzés (amit már nem finanszíroz az 
állam) fogalmának definiálása. Ez utóbbi segítette, hogy a hallgatók anyagi kötelezettségvállalása 
áttekinthetőbb legyen. Az Alkotmánybíróság több határozatában is - legutóbb a 657/B/2000. AB 
határozatában - rámutatott: sem az Alkotmányból, sem a nemzetközi egyezményekből nem 
következik az, hogy az államnak a felsőoktatás ingyenességét is biztosítania kell, és az sem, hogy 
nem lehet különbséget tenni az egyes hallgatói csoportok támogatása között, sőt ez a támogatási 
rendszer változhat is. (A megfelelő felkészülési idő a változáshoz természetesen alkotmányossági 
feltétel.) Mindezek mellett azonban fontos, hogy a változó rendszer minél inkább áttekinthető legyen 
az abban résztvevők számára is. Ennek hiánya ugyanis - a panaszok tanúsága szerint - esetenként a 
felsőoktatáshoz való hozzáférést teszi kétségessé.  
A beszámolási időszakban a legsúlyosabb ügyek voltak azok, amelyekben a hallgatók az előírt 
nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphattak diplomát. Ezek a panaszok rávilágítottak arra, hogy - bár a 
képesítési követelmények meghatározása a Kormány hatásköre és az Alkotmánybíróság a 
nyelvvizsga előírását nem minősítette alkotmányellenesnek (870/B/1997. AB.h.) - az oktatás 
rendszere sok összetevőjű és több évet átfogó, ezért a radikális változtatás óhatatlanul sérelmet okoz. 
(A nyelvvizsga rendszer is átalakult, miközben tömegesen kellett volna vizsgázniuk a hallgatóknak 
ahhoz, hogy diplomát kapjanak. A felsőoktatási intézmények nagy részében pedig nem volt elégséges 
a nyelvoktatás, és a középiskola elvégzése sem adott még kellő alapot a nyelvvizsga letételéhez.) Az 
említett probléma már a munkához való jog sérelmét is előidézte azzal, hogy halasztódott a diploma 
megszerzése. (Az átmeneti megoldásként született kormányrendelet új konfliktust is okozott.) 
A felsőoktatási intézmények hallgatói leginkább azért fordulnak sérelmeikkel az országgyűlési 
biztoshoz, mert intézményen kívüli jogorvoslatot biztosító fórum nincs, csak nagyon kivételes esetben 
(ld. erről az 1310/D/1990. AB határozatot). A miniszter ugyan törvényességi felügyeletet gyakorol az 
intézmények felett, de egyrészt nem köteles eljárni, másrészt a hallgatók jogsértésre hivatkozó 
beadványaikra - többféle okból - nem ritkán nem kapnak kielégítő választ. Így azután az országgyűlési 
biztos az, aki a kifogásolt döntés, eljárás indokait közli a panaszossal, mert több információt tud 
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megszerezni megkereséseivel, és a jogszabályok alapján, alkotmánybírósági értelmezésekre 
hivatkozva ad magyarázatot.   
Az oktatás szabadságának garanciája a felsőoktatás autonómiája. Ez azonban - a vizsgált ügyek 
tapasztalatai szerint - nem jár együtt a rutinos, jó belső igazgatási gyakorlattal, pedig ez a hallgatói 
jogok érvényesüléséhez fontos lenne, és csökkentené a külső (állami) fellépés szükségességét és 
igényét e körben.  
Sajátos problémát jelentett annak a megvilágítása egy panasz kapcsán, hogy az Alkotmány 70/F. §-a 
- és ezzel összhangban a felsőoktatási törvény 82. §-a - az oktatáshoz való jogot csak a magyar 
állampolgárok jogaként határozza meg. Ezért az országgyűlési biztos nem vizsgálhatja a magyar 
nemzetiségű, nem magyar állampolgárt érintő, erre az alkotmányos jogra alapított panaszt.  
 
4.11. Összefoglaló észrevételek 
 
Az Alkotmány és az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény határozza meg az 
országgyűlési biztosok számára a beszámolási kötelezettséget. Ennek keretében az alkotmányos 
jogok helyzetéről, valamint az annak jobbítására irányuló kezdeményezéseik, a feltárt alkotmányos 
jogokkal kapcsolatos visszásságok orvoslását célzó ajánlásaik fogadtatásáról és eredményéről kell 
számot adni. 
A 2001. évről szóló beszámoló az alkotmányos jogok védelmének helyzetét önmagában is jól mutatja. 
Az országgyűlési biztosok által lefolytatott vizsgálatok számának csökkenése részben annak a 
következménye, hogy az érintett hatóságok, illetve a hasonló tevékenységet végző szervek körében a 
biztosok elmúlt időszakban közzétett jelentései elérték céljukat, és összességében pozitívan 
befolyásolták e szervek és az állampolgárok mindennapjaiban realizálódó kapcsolatot. 
Szilárd meggyőződésünk, hogy a jogállam alapvető intézményei megfelelően működnek, a hatóságok 
a tevékenységük során az alkotmányos jogokat tiszteletben tartják, annak szándékos megsértése 
nem merült fel, és a gondatlanságból, szervezetlenségből keletkező visszásságok döntő többségét a 
tudomásukra jutást követően rendezik, olyan kirívó hatósági magatartást, vagy mulasztást nem 
regisztráltunk, amely a jogállami kereteket alapjaiban sértette, vagy veszélyeztette volna.  
Mint az a korábbi évek beszámolóiból is kiderült, hogy a hatóságok legtöbbször nem alanyi jogokat, 
hanem az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság részét képező jogbiztonság elvét 
illetve az ebből fakadó tisztességes eljárás követelményeit sértik meg. Ennek lehetséges oka, hogy az 
ügyek egyre bonyolultabbá váltak, ami a polgárok számára nehezen követhetővé, vagy egyenesen 
átláthatatlanabbá teszi a hatóságok eljárását, ami a jogaik érvényesítésében súlyosan érintheti a 
jogban kevéssé jártas állampolgárokat. 
 
Ide a 4/1. számú táblázat kerül - lásd 4_1_2. xls, 4_1. számú táblázata 
Ide a 4/2. számú táblázat kerül - lásd 4_1_2. xls, 4_2. számú táblázata 



 
V. Példatár, egyes kiemelt vizsgálatok rövidített leírása 
 
5.1. Az 1999-ben iktatott panaszok 
 
OBH 347/1999. 
Visszásságot okoz a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével összefüggésben 
a rendőrség eljárása, ha a tanúként kihallgatott személyt az elkövetett bűncselekmény alapos 
gyanújának közlése nélkül veszik őrizetbe. 
A panaszos képviseletében eljáró ügyvéd sérelmezte, hogy védencét - miután tanúként idézték és 
hallgatták ki - anélkül vették őrizetbe a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon, hogy 
az alapos gyanú fennállását korábban közölték volna vele. Gyanúsítotti kihallgatására csak másnap 
került sor. A panaszos folyosón várakozó, meghatalmazott védője számára pedig nem tették lehetővé, 
hogy az eljárásban részt vegyen. A védő ezt követően panasszal élt az őrizetbe vétel és a rendőrség 
eljárása miatt a B-A-Z Megyei Főügyészségen, továbbá feljelentést tett az Ügyészségi Nyomozó 
Hivatalnál jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés miatt. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság elvét és a védelemhez való jogot érintő visszásság gyanújára 
tekintettel vizsgálatot rendelt el. Az Ügyészségi Nyomozó Hivatal a nyomozást -  bűncselekmény 
alapos gyanújának hiányában - megtagadta. Az indoklás szerint a jogellenes fogvatartás bűntette 
csak szándékosan, a hivatali visszaélés pedig csak célzatosan követhető el, ezek a tényállási elemek 
azonban nem állapíthatóak meg. Nem volt jogsértő, hogy a tanúkihallgatás alatt a jogi képviselőt nem 
engedték részt venni az eljárásban, hiszen a tanúnak nem lehet védője. 
A határozat ellen benyújtott panaszt a Megyei Főügyészség, majd a Legfőbb Ügyészség elutasította. 
A főügyészség álláspontja szerint az őrizetbe vétel alaki és tartalmi feltételei fennálltak, a 
kényszerintézkedés elrendelésének ugyanis nem törvényi feltétele a gyanúsított kihallgatása. 
Ugyanakkor megállapították, hogy jelen esetben téves nyomozó hatósági intézkedésként került sor az 
őrizetbe vétel elrendelésére a gyanúsítotti kihallgatást megelőzően. A főügyészség a vonatkozó 
büntetőeljárási szabályok helyes értelmezését elősegítő nyomozó hatósági gyakorlat kialakítása 
érdekében átiratot intézett a Miskolci Városi Ügyészséghez. A rendőrségtől kapott felvilágosítás 
szerint a továbbiakban azt a gyakorlatot követik, hogy a gyanúsított őrizetbe vételét megelőzően 
közlik a bűncselekmény alapos gyanújának fennállását, és felhívják a figyelmét a védőválasztás 
jogára. Ezt követő 24 órán belül kerül sor az őrizetbe vett gyanúsított kihallgatására. 
Az országgyűlési biztos a 2001. április 10-én lezárt vizsgálata során megállapította, hogy a Megyei 
Rendőr-főkapitányság eljárása visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével 
összefüggésben. A Városi Ügyészség, illetve a Megyei Rendőr-főkapitányság ugyanakkor megtette a 
szükséges intézkedéseket a főügyészségi átiratban foglaltak érvényesítése érdekében. Az őrizetbe 
vett gyanúsított védelemhez való jogát nem korlátozták; a nyomozást megtagadó ügyészségi 
határozatok törvényessége pedig nem vonható kétségbe. Mindezekre tekintettel a biztos ajánlást nem 
tett, de felhívta a megyei rendőrfőkapitány figyelmét a büntetőeljárási szabályok pontos követésére és 
a gyanúsítottakat megillető jogok gyakorlásának biztosítására. 
 
OBH 927/1999. 
Nem okoz alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot az önkormányzat, ha az 
üdülőingatlanokon keletkező hulladék elszállítását gyűjtő-konténeres módszerrel biztosítja, és 
a szállítás díjának a szolgáltatással való arányosságát nem ingatlanonként, hanem az érintett 
terület egészére vonatkozóan érvényesíti. 
Szolnoki lakos a város köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 
tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 
alkalmazásával kapcsolatban nyújtott be panaszt. Sérelmezte, hogy a szolgáltató a város területén 
lévő hobbi telke után egész évre szóló hulladékszállítási díj megfizetésére kötelezi, holott az ingatlan 
használata alapján csak az lenne reális, ha legfeljebb 8 hónapra kellene hulladékszállítási díjat 
fizetnie. Kifogásolja, hogy míg másutt figyelembe veszik a díj megállapításánál az ingatlan tényleges 
használatát, Szolnokon erre nincs lehetőség. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a helyi önkormányzatok a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésével kapcsolatos kérdések szabályozásában nagyfokú önállósággal rendelkeznek. 
Ennek során szabadon állapíthatják meg a hulladékszállítás ellátásának rendjét és módját, a 
szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit. A hulladékgazdálkodásról 
szóló törvény által adott felhatalmazás alapján minden település önkormányzata külön-külön 
állapíthatja meg rendeletében a hulladékszállítás rendjét és módját, az alkalmazott díj mértékét, az 
esetleges kedvezményeket. Ennek következtében jelentős mértékben eltérhet egymástól az egyes 
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településeken rendszeresített szolgáltatás módja, a díj mértéke és az alkalmazott kedvezmények 
köre. Az a körülmény, hogy valamely önkormányzat nem biztosít olyan kedvezményeket, amelyeket 
más önkormányzat megad az ingatlan tulajdonosoknak, önmagában nem alkalmas alkotmányos 
jogokkal összefüggő visszásság megállapítására. A díjkedvezmények megállapítása során az 
önkormányzat nagyfokú mérlegelési jogkörrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az is 
Alkotmánnyal összhangban álló megoldás, ha egy önkormányzat egyáltalán nem állapít meg 
díjkedvezményt, miközben mások kedvezményeket adnak. A szolgáltatás díjának meghatározásánál 
az önkormányzatoknak figyelembe kell venniük a szolgáltatás - ellenszolgáltatás arányosságának 
polgári jogi alapelvét. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény külön is kimondja, hogy a 
közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan külön jogszabályban meghatározott 
módon figyelembe véve kell megállapítani. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete 
értelmében a város üdülőterületén, illetve hobbitelkes körzetében a hulladékot nem az egyes 
ingatlanokról szállítja el a szolgáltató, hanem a körzetenként elhelyezett konténerekben gyűjti. 
Tekintettel arra, hogy a hulladékszállítás módjának és rendjének meghatározásában az önkormányzat 
szabadon dönthet arról, hogy a településen vagy annak egyes részein milyen hulladékszállítási módot 
alkalmaz, így a gyűjtőkonténeres szállítási mód rendszeresítése alkotmányos jogokkal összefüggő 
visszásságot nem eredményez. 
 
OBH 1235/1999. 
Súlyos visszásságot okoz a jogbiztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz való joggal 
összefüggésben a rendőrség, ha a feljelentést követően nem indít sem büntető-, sem 
szabálysértési eljárást, és a mulasztás észlelését követően sem tesz érdemi intézkedést. 
A panaszos sérelmezte, hogy a birtokán tetten ért kukorica-tolvajokkal szemben az intézkedő 
rendőrök nem tették meg a szükséges intézkedéseket, és feljelentése alapján a Veszprémi 
Rendőrkapitányságon nem indítottak eljárást. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot érintő visszásság 
gyanújára tekintettel vizsgálatot rendelt el. A panaszos 1996-ban bejelentést tett a Balatonalmádi 
Rendőrőrsre, és intézkedést kért a kukoricaföldjén tetten ért és visszatartott tolvajokkal szemben. A 
kiérkező rendőrök azt állapították meg, hogy a kukorica a feljelentettek telkéről származik, ezért annak 
lefoglalására nem intézkedtek, az érintettekkel szemben pedig nem indítottak eljárást. A panaszos ezt 
követően a veszprémi ügyészségtől kérte, hogy a feljelentése alapján rendeljenek el nyomozást, és 
vizsgálják ki az eljáró rendőrök által elkövetett szabálytalanságokat. A Veszprémi Rendőrkapitányság 
által készített jelentés szerint a kukorica jogosan került vissza az érintett tulajdonába, akivel szemben 
sem bűncselekmény, sem szabálysértés nem állapítható meg. 
A panaszos 1997 decemberében a megyei rendőrfőkapitánynál tett újabb panaszt. 1998-ban 
tájékoztatták, hogy az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a feljelentett személyek egyike 
édesanyjának a telkén szedték a kukoricát, ezért nem került sor velük szemben büntetőeljárás 
elrendelésére. A rendőrjárőrök az előírásoknak megfelelően, szakszerűen intézkedtek. 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságtól beszerzett iratok között ugyanakkor szerepel a 
veszprémi rendőrkapitány 1998 februárjában kelt jelentése, melyben leírta, hogy a megismételt 
panasz kivizsgálása során több eljárásjogi hiányosságot állapítottak meg. A rendőrök nem készítettek 
jelentést a helyszíni eljárásról, a panaszos bejelentését nem vették feljelentésnek, továbbá a kukoricát 
nem foglalták le a büntetőeljárás szabályai szerint. A parancsnoki jelentés rögzítette, hogy 
büntetőeljárás keretei közt kellett volna dönteni a nyomozás elrendelése vagy megszüntetése 
tárgyában. Ezt azonban nem hozták a panaszos tudomására. 
Az országgyűlési biztos 2001. március 5-én lezárt vizsgálata során megállapította, hogy a Veszprémi 
Rendőrkapitányság eljárása a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. A 
rendőrség súlyos mulasztást követett el azzal, hogy a panaszos feljelentése nyomán nem indított 
büntető- vagy szabálysértési eljárást, és az ügyben egyáltalán nem hozott alakszerű határozatot. A 
rendőrség azonban a mulasztás észlelését követően, 1998 februárjában még megindíthatta volna az 
eljárást, de az ügyben akkor sem tett semmilyen intézkedést. 
Az országgyűlési biztos mindezek alapján ajánlást tett a megyei rendőrfőkapitánynak, hogy a hasonló 
jogsértések megelőzése végett gondoskodjon arról, hogy az irányítása alá tartozó rendőri szervek a 
feljelentett bűncselekmények esetén indítsák meg a szükséges eljárást, és tegyék meg az egyéb 
indokolt intézkedéseket.  
A rendőrfőkapitány az ajánlást elfogadta és intézkedett, hogy a rendőrségi állomány megismerje az 
ügyet. 
 
OBH 1872/1999. 
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Az elítéltek és letartóztatottak befogadása és szállítása során a büntetés-végrehajtási intézetek 
befogadó és szállítási részlegeiben a túlzsúfoltság miatt nem biztosíthatók a jogszabályoknak 
megfelelő körülmények és a huzamosabb emberi tartózkodáshoz szükséges, minimális 
higiénés feltételek, ami az embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütközik és sérti a 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot is. 
A panaszos beadványában sérelmezte, hogy a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet sándorházai 
alegységében "embertelen körülmények" között helyezik el az előzetes letartóztatásban lévőket. 
Sérelmezte, hogy a zárkák túlzsúfoltak, és kifogásolta a higiénés körülményeket is. Az országgyűlési 
biztos az emberi méltósághoz, és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog 
sérelmének a gyanúja miatt helyszíni vizsgálatot rendelt el. 
A vizsgálat időpontjában 868 férfit tartottak fogva az intézetben, így a telítettség 161 százalékos volt. 
A létszámtöbblet ellenére csak egyes részlegekben volt tapasztalható olyan jellegű zsúfoltság, amely 
a fogvatartottak alkotmányos jogait sértette, mivel a fogvatartottak nagy része napközben a különböző 
munkahelyeken dolgozik. A külső körletek tágasak, az udvaron sportolásra is van lehetőség. Az 
intézet befogadó, felkészítő, illetve szállítási részlegeiben a zárkák túlzsúfoltak. A részlegekben 
esetenként 25-30 fogvatartottat helyeznek el. Harminc főre egy WC jut. Az emeletes fekvőhelyek kb. 
félméteres térközzel voltak elhelyezve, közöttük a szabad mozgásra nem volt lehetőség. A 
fogvatartottak személyes tárgyaikat a zárkán belül - szekrények hiányában - nem tudták elhelyezni. A 
fogvatartottak többsége az ágyán tartotta a holmiját. Az elhelyezési körülmények csak kivételesen 
indokolt szükséghelyzetben, egy-két napos tartózkodás esetén fogadhatók el. A túlzsúfolt 
körülmények között a felkészítési-befogadási eljárás hatályos szabályozása a fogvatartottakat az 
elviselhetőnél és a szükségesnél jóval hosszabb időtartamra embertelen, megalázó helyzetben tartja. 
A befogadási eljárás, orvosi illetve pszichológusi vizsgálatok, munka-alkalmassági vizsgálat, befogadó 
bizottság eljárása kb. tíz napot vesz igénybe. A 6/1996. (VII.12.) IM rendelet szerint a fogvatartott 
maximálisan 30 napot tölthet a felkészítő részlegben, amely további 30 nappal meghosszabbítható. 
A felkészítő részlegben tapasztalt zsúfoltság és a zárka felszerelési hiányossága az embertelen, 
megalázó bánásmód tilalmába ütközik. Az országgyűlési biztos a alkotmányos visszásság 
orvoslására ajánlotta az igazságügy-minisztert, hogy amennyiben a felkészítő-befogadó részlegekben 
a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII.12.) 
IM rendelet fogvatartási előírásai nem biztosíthatók, abban az esetben korlátozza a felkészítési eljárás 
időtartamát. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokát felkérte, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az intézet befogadó-zárkáiban a rendkívüli zsúfoltság megszüntetésére és minden zárkában, a 
jogszabályban előírt felszerelés biztosítására. A miniszter nem tartotta indokoltnak a jogszabály 
módosítását, de a körülmények javításának szükségességével egyetértett. A büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka az ajánlást elfogadta, és intézkedett,  hogy a befogadási eljárás időtartama ne 
haladja meg az egy hetet, a fogvatartási körülmények közelítsenek a jogszabályi előírásokhoz, illetve 
a zárkákat szereljék fel a megfelelő berendezésekkel.  
 
OBH 2131/1999. 
Az országgyűlési biztos nem mérlegelheti a nyomozás során felmerült bizonyítékokat, csak azt 
állapíthatja meg, hogy a hatóság a jogszabályoknak, végső soron az Alkotmánynak 
megfelelően járt-e el, a hatóságok intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása okozott-e 
alkotmányos visszásságot. 
A panaszos azért fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, mert az Állami Pénz és 
Tőkepiaci Felügyelet bevonta az ingatlan-, pénzügyi lízing tevékenységet folytató cégének engedélyét 
és az ÁPTF feljelentése alapján a BRFK V. kerületi Rendőrkapitánysága  nyomozást indított ellene. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság követelménye, illetve a tulajdon védelméhez való jog 
sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el. 
A panaszos tulajdonában lévő Menthon Ingatlan Lízing Kft. lakáslízing előszerződéseket kötött 
magánszemélyekkel. A Kft. a szerződésekben vállalta, hogy az ügyfelek által lízingelni kívánt 
lakásokat megvásárolja. Az ügyfelek az előszerződés megkötésekor 275 ezer forint előleget fizettek, 
azonban a Kft. nem vásárolta meg a lakásokat és az ügyfeleknek sem fizette vissza az előleget. Az 
ÁPTF a Kft. felügyeleti engedélyét visszavonta és bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést 
tett a panaszos ellen. A feljelentés alapján a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitánysága közokirat 
hamisítás és 18 rendbeli csalás bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el.  
Az ÁPTF a panaszos tevékenységére vonatkozó engedély visszavonásáról a hatályos pénzügyi 
jogszabályoknak és az államigazgatási eljárás szabályainak megfelelő határozatban döntött. A 
panaszos beadványai alapján több ügyészi fórum is foglalkozott az üggyel. A bűncselekmény 
gyanújával kapcsolatos adatok mérlegelését a büntetőeljárásról szóló törvény a nyomozó hatóságok, 
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illetve az ügyészség, vádemelés esetén pedig a bíróság hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően az 
országgyűlési biztos nem mérlegelheti a nyomozás elrendelése vagy megtagadása ügyében 
figyelembe vett, vagy a nyomozás során felmerült bizonyítékokat. Csak azt állapíthatja meg, hogy a 
hatóság a jogszabályoknak, végső soron az Alkotmánynak megfelelően járt-e el, a hatóságok 
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása okozott-e alkotmányos visszásságot.  
Az országgyűlési biztos a 2001 márciusában készült jelentésében alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszásságot nem állapított meg, ezért a vizsgálatot lezárta. 
 
OBH 2152/1999 
A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszásságot 
okoz a büntetés-végrehajtási intézet, ha nem biztosítja a fogvatartott részére az orvos által 
rendelt gyógykúra elvégzésének lehetőségét, és a művelődéshez való joggal összefüggő 
visszásságot okoz, ha a fogvatartottak számára nem biztosítja az intézeti könyvtár használatát. 
A panaszos a beadványában a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben lévő fogvatartási 
körülményeket sérelmezte. A napi szabad levegőn tartózkodás rendszerint elmarad, ha van is séta, a 
jogszabályban előírt időtartamot nem tartják be, a fogvatartottak számára a heti egyszeri fürdés 
lehetőségét sem biztosítják. A panaszosnak krónikus bőrbetegsége miatt az orvos külön 
egészségügyi fürdőt rendelt, amit hónapok óta nem tesznek lehetővé. Epe betegsége is folyamatos 
orvosi kezelésre szorulna, de gyógyszereit sem kapja meg, epe tájéki fájdalmainak erősödése 
ellenére szakorvosi vizsgálatra nem viszik. A büntetés-végrehajtási intézetben a könyvtár nem vehető 
igénybe, oda sem olvasás, sem könyvkölcsönzés céljából nem lehet bemenni. 
Az országgyűlési biztos az emberi méltósághoz, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez és a művelődéshez való joggal összefüggő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot indított, 
melynek során megállapította, hogy a bv. intézetben a zárkák a föld felszíne alatt vannak, így a 
természetes fény sem a hivatásos állomány, sem a fogvatartottak számára nem biztosított. Az intézet 
az 1980-as évek elejéig az országban utolsóként ún. kübli rendszerrel működött. A közművesítettség 
napjainkban már teljes, de a csatorna és a vízrendszer elavult, így az intézet a heti egyszeri 
melegvizes fürdést sem minden esetben tudja biztosítani. A jogszabályban előírt normatíva szerint az 
intézet 55 fő fogvatartására alkalmas, valójában a fogvatartotti létszám ennek négyszerese, így az 
egy fogvatartottra jutó szabad mozgástér a zárkákban csak 0,8 m2. A zsúfoltság miatt az intézet nem 
tudja teljesíteni a napi sétára vonatkozó előírást. Az épület emberi tartózkodásra alkalmatlan, az 
alapvető létfeltételek hiánya miatt sérelmet szenved mind a hivatásos állomány, mind a fogvatartottak 
emberi méltósághoz, lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joga. Az 
országgyűlési biztos már 1997-ben javasolta az intézet bezárását. A javaslatnak megfelelően 
folyamatban van az új Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet terveinek kivitelezése, amely 
várhatóan 2002 decemberében be is fejeződik.  
A vizsgálat idején a könyvtár használata valóban korlátozott volt. A könyvtárosi feladatokat egy nevelő 
teljesítette, aki nevelői munkakörének ellátása mellett nem tudta a könyvtárat is  nyitva tartani. A 
fogvatartottaknak törvényben foglalt joguk, hogy a büntetés-végrehajtási intézet könyvtárát önképzési, 
művelődési célokból igénybe vegyék, a büntetés-végrehajtási intézeteknek pedig kötelessége a 
könyvtár nyitva tartása, az ezzel kapcsolatos mulasztás a művelődéshez való joggal összefüggésben 
visszásságot okoz. 
A panaszos egészségügyi problémáival többször jelentkezett orvosi vizsgálatra. Az orvos a  panaszos 
epe tájéki fájdalmaira és bőrbetegségére gyógyszeres kezelést írt elő, valamint elrendelte, hogy a 
fogvatartott számára napi rendszerességgel biztosítsák a melegvizes fürdést. A gyógyszeres kezelés 
ellenére a panaszos epe tájéki fájdalmai erősödtek, azonban a panaszost szakorvosi kivizsgálásra 
nem vitték el. A szakorvosi vizsgálat elmaradása a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való joggal összefüggésben visszásságot okozott. 
A megállapított alkotmányos joggal összefüggő visszásságok orvoslása érdekében az országgyűlési 
biztos 2001 februárjában felkérte a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, 
hogy fordítson fokozottabb figyelmet a fogvatartottak kielégítő egészségügyi ellátásának biztosítására, 
és arra hogy - a feladatellátás jobb megszervezésével - biztosítsa a fogvatartottak számára a könyvtár 
használatát. Az országgyűlési biztos ajánlását az érintett elfogadta. 
 
OBH 2204/1999. 
A tisztességes eljáráshoz és a kérelem előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot 
okoz az adóhatóság eljárása, ha a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül nem 
hoz érdemi határozatot, valamint ha a panaszos beadványára nem válaszol. 
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A panaszos az országgyűlési biztoshoz intézett beadványában Solymár Nagyközség 
Önkormányzatának idegenforgalmi adó kivetésével kapcsolatos eljárást sérelmezte, mert a hatóság a 
megismételt eljárást nem zárta le. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese a tulajdonhoz való jog sérelmének gyanúja miatt 
vizsgálatot indított és az alábbiakat állapította meg.   
A panaszos 1992. évben nyújtott be adóbevallást a tulajdonában álló solymári ingatlanról, de abban 
nem tüntette fel az épület alapterületét. Bevallását 1994-ben megismételte, de mivel az alapterületet 
ezen sem közölte, az ügyintéző hivatalból töltötte ki a nyomtatványt. Az alapterületet 48 m2-ben 
határozta meg, és 1992-94. évekre visszamenőlegesen kivetette az adót. A panaszos fellebbezése 
folytán a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal a határozatot megsemmisítette és az első fokú hatóságot 
új eljárás folytatására utasította. A panaszost ekkor felszólították az építményadó-bevallás kitöltésére, 
melyen már feltüntették az alapterületet. A bevallás alapján vetették ki az adót az 1993-96. és 1997. 
évekre vonatkozóan, mellyel szemben a panaszos kifogással élt. Ennek részben helyt adva a 
határozatot kiegészítették. Mindezek után 1998. végéig folyamatos levelezésben volt a hivatal a 
panaszossal.  
Az országgyűlési biztos általános helyettesét a jegyző arról tájékoztatta, hogy a panaszos ügyének 
végleges rendezése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 
A vizsgálat megállapította, hogy az ügyfél tisztességes eljáráshoz, így az időben történő közigazgatási 
határozathozatalhoz való joga nem tehető függővé attól, hogy a közigazgatási szerv milyen 
időpontban hajlandó dönteni a hatáskörébe utalt ügyben. A közigazgatás szervnek alkotmányos 
kötelessége, hogy hatáskörét gyakorolja, azaz illetékességi területén a hatáskörébe utalt ügyben az 
erre megszabott idő alatt érdemi döntést hozzon. Az ügyfélnek ugyanakkor alapvető érdeke fűződik e 
döntés mielőbbi meghozatalához. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy a polgármesteri hivatal több mint 2 
éven át nem folytatta le az új eljárást. Ezzel a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő 
visszásságot idézett elő. A kérelemhez való joggal összefüggésben okozott alkotmányos 
visszásságot a hivatal azzal, hogy a panaszos levelére nem adott választ. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese felkérte a jegyzőt, hogy hívja fel a munkatársai figyelmét 
a hatályos jogszabályok fokozott megtartására. A jegyző az ajánlást elfogadta.  
 
OBH 2400/1999.  
A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszásságot 
okoz a bentlakásos intézmény fenntartója, ha az otthonban nem biztosít kellő számú és 
képzettségű szakembert, ezért a mentálhigiénés ellátás nem szakszerűen folyik. 
A pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthon egyik lakója fordult az országgyűlési biztoshoz azt sérelmezve, 
hogy az otthonban nem működik érdekképviseleti fórum, a lakók a panaszhoz való jogukat nem 
gyakorolhatják és a bánásmód sem megfelelő. Az országgyűlési biztosnak már az OBH 2454/1998. 
számú - az időskorúakat ápoló-gondozó otthonokban élő személyek emberi és állampolgári jogai 
érvényesülésének helyzetét érintő - átfogó vizsgálatában is szerepelt a pilisvörösvári Szent Erzsébet 
Otthon. A jelentés már akkor megállapította, hogy az otthonban nem működik mentálhigiénés csoport 
és érdekképviseleti fórum. 
Az országgyűlési biztos újabb vizsgálatot rendelt el és megállapította, hogy a házirend - azt kivéve, 
hogy a panaszhoz való jog gyakorlásának jogosultjai közül hiányzik a lakók jogait és érdekeit 
képviselő társadalmi szervezetet - a jogszabálynak megfelelően tartalmazta a panaszhoz való jog 
gyakorlásának módját, és az érdekképviseleti fórum tagságát, működését. A gondozottak 
gyakorolhatták a panaszhoz való jogukat, és az érdekképviseleti fórum is betöltötte a szerepét. Ezért 
az országgyűlési biztos a panasz és kérelem előterjesztéséhez való joggal összefüggésben 
visszásságot nem állapított meg.  
A vizsgálat azonban azt is feltárta, hogy az intézmény a mentálhigiénés ellátás szempontjából sem a 
létszámnormáknak, sem a képesítési előírásoknak nem felelt meg. A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet szerint a mentálhigiénés ellátást 170 gondozott esetén 4 szociális, mentálhigiénés 
munkatársnak, 1 mentálhigiénés csoportvezetőnek és 2 foglalkoztatás szervezőnek kellene ellátnia, a 
vizsgált otthonban ezzel szemben a fizikoterápiás asszisztens és 2 általános ápolói végzettséggel 
rendelkező nővér végezte az ellátást. A bentlakásos otthonokban a konfliktushelyzetek kialakulásának 
megelőzése érdekében mentálhigiénés ellátás keretében egyéni és csoportos megbeszélést is 
biztosítani kell. Az otthonban a mentálhigiénés csoportok munkájában csupán 20-25 lakó vett részt 
aktívan. Az otthon dolgozóinak elmondása szerint a nővérek a testi gondozáson túl aktív részesei a 
mentálhigiénés ellátásnak is. A teljes ellátásra szoruló fekvőknél pedig elsősorban a nővérek feladata 
a mentálhigiénés gondozás.  
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A mentálhigiénés ellátás elégtelenségét jelenti, hogy 18 általános ápolói végzettségű nővér feladata, 
hogy az ápolási munkáik mellet egyéni beszélgetések keretében 170 lakó mentálhigiénés gondozását 
is biztosítsák.  Az intézmény dolgozói szupervízión nem vettek részt, külső szakember nem segítette 
a munkájukat. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthonban a szakszerű 
mentálhigiénés ellátás személyi feltételei nem voltak adottak, és a mentálhigiénés gondozás 
jogszabályban felsorolt összetevőinek egy része a vizsgálat idején nem működött. Mivel ez az 
Alkotmány 70/D. § (1) bekezdésében biztosított lehető legmagasabb szintű lelki egészséghez való 
joggal összefüggésben visszásságot okozott. 
A feltárt alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság orvoslása érdekében az országgyűlési biztos 
kezdeményezte, hogy az otthon vezetője a mentálhigiénés ellátás színvonalának javítása érdekében 
kérjen szakmai segítséget a megyei módszertani intézménytől, továbbá a mentálhigiénés ellátás 
személyi feltételeinek biztosítása érdekében alakítson ki megfelelő számú és szakképzettségű 
szakemberből álló mentálhigiénés csoportot.  
Az ajánlást az érintett elfogadta.  
 
OBH 2461/1999. 
A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal összefüggő visszásságot 
okoz a gyermekotthon vezetője, ha az iszlám vallásra áttért, gyermekvédelmi gondoskodásban 
élő fiatal számára nem biztosítja a vallásának megfelelő étkezést, és a vallási közösségével 
való kapcsolattartás lehetőségét. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz és személyi biztonsághoz fűződő joggal 
összefüggésben visszásságot okoz a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek testi 
és lelki fenyítése, a fegyelmezés és büntetés eszközeinek önkényes alkalmazása. Ezen 
módszerek alkalmazása veszélyezteti legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő és a 
művelődéshez való jogot is. A panaszhoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha a 
gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataltól számon kérik, hogy kinél és milyen alapon 
merte sérelmezni a gyermekotthon nevelési módszereit. A gyermekek megfelelő testi, szellemi 
és erkölcsi fejlődéséhez, valamint a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogával 
összefüggő visszásságot okoz, ha a gyermekotthonban nem biztosítják a pszichológiai 
kezelést az arra rászorulóknak. 
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő panaszos a Fővárosi Önkormányzat Menyecske utcai 
Gyermekotthona nevelési módszereit és intézkedéseit kifogásolta, mert az otthonban dolgozó 
gyermekfelügyelők agresszíven és megalázóan bántak a gyerekekkel, testileg, lelkileg fenyítették 
őket, és nem volt ritka a bántalmazás sem. Sérelmezte, hogy a gyermekotthonban az egyéni 
szükségleteket, igényeket nem vették figyelembe, akadályozták a vallásának, lelkiismereti 
meggyőződésének gyakorlásában. A felmerült alkotmányos jogokra tekintettel az országgyűlési biztos 
1999 nyarán vizsgálatot indított. A panaszos és az öccse 1992-től élt a Menyecske utcai 
gyermekotthonban. 1999 májusában áttért az iszlám hitre, de az ebből adódó életforma változás 
nehezen volt összeegyeztethető a gyermekotthon házirendjével. Súlyos konfliktusai voltak a 
nevelőtanárával és az igazgatónővel. Az igazgató és a gyermekotthon családgondozója felelősségre 
vonták, amiért külső szervezeteknél, fórumoknál panasszal élt. 
Az intézmény vezetője 2000 januárjában a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól az éves 
felülvizsgálat előrehozását kérte, mivel megítélése szerint az iszlám hitre áttért kiskorú nem tartja be a 
házirend egyetlen szabályát sem, öntörvényűen és elkülönülten él az otthonban. Az igazgató semmi 
ésszerű megoldást nem látott a probléma kezelésére. A gyámhivatal éves felülvizsgálatát követően a 
gyám a szabad vallásgyakorlást úgy biztosította, hogy a panaszost külön szobában helyezte el. A heti 
étkeztetésekre fordítható összegeket kézhez kapta, így vallásának megfelelő étkezése megoldhatóvá 
vált. Ettől kezdve az iszlám közösséggel való kapcsolatát sem akadályozták. 2000 februárjában csak 
a gyámi tanácsadó közvetítése után engedte el a panaszost nevelőtanára pszichológushoz. A 
panaszos 2001-ben nagykorú lett, az otthonból kiköltözött, míg kiskorú öccse továbbra is a 
gyermekotthonban él. 
A fenntartó által az országgyűlési biztos felkérésére 2001 februárjában a testi fenyítésekkel 
kapcsolatban folytatott meghallgatások során egyedül a panaszos öccse jelentette ki, hogy 
bántalmazták. A fenntartó szerint a többi meghallgatott gyermek reakcióiból, az általuk használt 
szófordulatokból jutottak arra a következtetésre, hogy a testi fenyítés többszöri előfordulása 
valószínűsíthető. A helyszíni vizsgálat során 1999-ben a biztos munkatársai is hasonló 
következtetésre jutottak. Az egyik gyermekfelügyelő elismerte, hogy mint minden családban, itt is 
elcsattant egy-egy pofon. Az igazgatónő 1998-ban két gyermekfelügyelőt szóbeli és írásbeli 
figyelmeztetésben részesített. A fegyelmi határozat rövid indoklása szerint a gyermekfelügyelők a 
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csoportjukban élő gyermekek körében meg nem engedhető pedagógiai módszert alkalmazva akartak 
eredményt elérni. A fenntartó az akkori felelősségrevonás mértékével nem értett egyet, sokkal 
határozottabb intézkedést tartott volna szükségesnek. Az otthonban alkalmazott fegyelmezési 
módszerek közül a meggyőzés, a szóbeli ráhatás a jellemző, de sajnálatos módon a nevelők egy 
része fegyelmezési eszköznek használja az edzésekről való átmeneti eltiltást. Elfogadhatatlan 
fegyelmezési eszközöket is alkalmaztak, mint pl: "a kicsiknél egyértelmű fegyelmezési eszköz, ha 
nem adhat puszit a nevelőnek, továbbá, ha a gyermek átmenetileg nem tegezheti és nem szólíthatja 
keresztnevén a nevelőjét." A gyermekotthon házirendje többek között a következő fegyelmezési 
eszközöket rögzíti: kártérítésre kötelezés; kedvezményekből kizárás, emelt zsebpénz csökkentése, 
külföldi vagy belföldi utazásból kizárás, külső szakkör látogatásának korlátozása vagy tilalma; hétközi 
kimenő, illetve rövid vagy hosszú hétvégi eltávozás megvonása. A fenntartó azt állapította meg, "hogy 
az intézmény egészére a gyermekekkel szembeni nem megfelelő pedagógiai módszerek 
alkalmazása, testi, lelki bántalmazása nem jellemző. Valószínűsíthető, hogy a két nevelő esetében 
előfordult a testi fenyítés alkalmazása". 
A fenntartó a felmerült problémák megszüntetése és ismételt előfordulásuk megelőzése érdekében 
több intézkedést is kezdeményezett. A gyermekotthonnak rendszeres pszichológiai kezelést kellett 
volna biztosítania a panaszos és öccse számára. Ezért az intézmény vezetőjét írásban szólították fel, 
hogy biztosítsa a kiskorú kerületi ideggondozóban történő pszichológiai gondozását. Az intézmény 
vezetőjét írásban utasították, hogy a jövőben a testi fenyítés alkalmazásának legkisebb gyanúja 
esetén is sokkal szigorúbban járjon el a gyermekotthon dolgozóival szemben. A gyermekvédelmi 
gondoskodás rendszerében élő gyermekek érdekeinek védelmében felülvizsgálják a gyámi 
tanácsadók tevékenységét és munkájuk hatékonyságát. 
A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos által kifogásolt gyermekotthoni nevelési módszerek és 
fegyelmezési eszközök több alkotmányos jogot is sértettek. A gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához való joga sérült a gyermeknek, amikor az iszlám hitre történő áttérését követően az 
intézmény vezetője és a gyermek nevelője nem segítette elő a vallásának megfelelő étkezés 
biztosítását és a vallási közösségével való kapcsolattartás lehetőségét. A gyermek szabad 
vallásgyakorlásával kapcsolatos problémák - a gyámi tanácsadó közvetítésével - az átmeneti 
nevelésbe vétel éves gyámhivatali felülvizsgálatát követően oldódtak meg. 
A testi, lelki fenyítés, a fegyelmezés, büntetés önkényesen alkalmazott eszközei sértették a 
gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, az emberi méltósághoz, a 
szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogokat. Veszélyeztették továbbá a legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez, valamint a művelődéshez való alkotmányos jogok érvényesülését is. 
A panaszhoz való jog sérült, amikor a gyermekotthon igazgatója és a családgondozója olyan 
megjegyzéseket tettek, amelyek közvetve alkalmasak voltak a gyermek felelősségre vonására, 
megfélemlítésére, amiért a kiskorú panasszal élt külső szervezeteknél, fórumoknál. A gyermekotthon 
vezetőjének  kötelessége, hogy minden eszközzel elősegítse a gyermek panaszhoz való jogának 
érvényesülését, feladata továbbá, hogy elhárítson minden akadályt, amely ebben a kiskorút gátolja, 
akadályozza. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez, valamint a legmagasabb szintű testi 
és lelki egészséghez való jog sérelmét okozta, hogy a gyermekotthonban nem biztosították a 
panaszosnak és az öccsének a rendszeres pszichológiai kezelését. A család nélkül felnövő, 
legtöbbször halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében helyrehozhatatlan 
következményekhez vezet, ha lelki problémáik megoldásához nem kapnak megfelelő segítséget. 
A feltárt visszásságok miatt az országgyűlési biztos a 2001 májusában kelt jelentésében a Főváros 
Önkormányzat Menyecske utcai Gyermekotthona igazgatójánál kezdeményezte, hogy tegyen 
intézkedéseket a testi fenyítések és lelki bántalmazások megakadályozására. Lépjen fel az ilyen 
fegyelmezési eszközöket alkalmazó munkatársaival szemben. Módosítsa a gyermekotthon 
házirendjét, tájékoztassa az otthonban élőket azon intézményekről, amelyekhez panasszal 
fordulhatnak jogaik védelmében. Az érintett a kezdeményezéseket elfogadta. 
A főpolgármester-helyettest felkérte, hogy vizsgálja meg az önkormányzat fenntartása alá tartozó 
gyermekotthonok házirendjét, fegyelmezési gyakorlatát, a gyermekek panaszhoz és kérelemhez való 
jogának érvényesülési lehetőségét, vizsgálja felül a gyámi tanácsadók tevékenységét, munkájuk 
hatékonyságát és határozza meg a gyámi tanácsadók létszámát.  
A főpolgármester-helyettes az ajánlásokat elfogadta, válaszában közölte, hogy a gyámi tanácsadók 
esetszámának meghatározása 2001 júniusában már folyamatban volt, a feladat megfelelő ellátásához 
szükséges álláshelyeket a fenntartó 2001 második felétől biztosítja. Felkérte a szociális és családügyi 
minisztert, hogy az országgyűlési biztos általános helyettese által hivatalból indított, az otthont nyújtó 
gyermekintézményben élő gondozottak alkotmányos jogai érvényesülésének feltárását tartalmazó 
átfogó vizsgálat OBH 550/1998. számú jelentésének - a miniszter által elfogadott ajánlásai - 
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végrehajtásáról, annak gyakorlati megvalósulásáról adjon tájékoztatást. A kért tájékoztatást a 
miniszter megadta. 
 
OBH 2845/1999. 
A vállalkozás szabadságának alkotmányos jogával összefüggő visszásságot okoz az 
önkormányzat, ha a bevezetett közlekedési korlátozás az elérni kívánt céllal nincs arányban. 
Az Életfa Környezetvédő Szövetség egy füzesabonyi lakos panaszát továbbította az országgyűlési 
biztoshoz, aki a szomszédjában található szállítási vállalkozás zavaró működését sérelmezte. 
Hasonló tárgyú panasz érkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Füzesabonyi Csoportjának 
vezetőjétől is, aki 15 érintett személy nevében fordult az Országgyűlési Biztosok Hivatalához. A 
vizsgálat során a panaszolt vállalkozás vezetőitől is érkezett panaszbeadvány, ezért a biztos a 
telephely környezetében élőket megillető alkotmányos jogok mellett a vállalkozók alkotmányos jogai 
érvényesülését is vizsgálta. 
Az országgyűlési biztos a tulajdonhoz, az egészséges környezethez, a lehető legmagasabb szintű 
testi és lelki egészséghez, valamint a vállalkozáshoz való jog érintettsége miatt indított vizsgálatot, 
melynek során tájékoztatást kért az intézkedéseikről a füzesabonyi jegyzőtől és az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségtől. Az országgyűlési biztos munkatársa 2000. 
októberében helyszíni vizsgálatot tartott. A telephely és az érintett lakóterület a 33-as számú főút, a 
vasút és két utca által határolt területen fekszik. A vállalkozás működése leginkább a két szomszédos 
egyirányú utcában lakókat érinti. A közeli útkereszteződéseknél 5 tonnás súlykorlátozást jelző 
táblákat, behajtani tilos és egyirányú forgalmi út jelzőtáblákat helyeztek el. Az így kialakított forgalmi 
rend azzal járt, hogy a vállalkozás 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművei nem hajthatnak ki a 
telephelyről, illetve nem is térhetnek oda vissza. A gépjárművezetők az esetleges áthajtásokkal 
közlekedési szabálysértést követtek volna el. 
A forgalomtechnikai intézkedésekre a lakosságot érő környezeti terhelés csökkentése érdekében 
került sor. A Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálatai szerint sem a telepről, sem pedig a 
közlekedésből származó zaj nem haladja meg a határértéket. Emiatt a környezeti zaj szempontjából a 
korlátozások nem voltak indokoltak. A nehézgépjárművek száma nem olyan mértékű, amely állandó 
zajt okozna. Az önkormányzat a fokozatosság elvének figyelembevételével kívánt eljárni, amikor 
először sebességkorlátozó táblát helyezett ki. A következő intézkedés már az 5 tonnánál nagyobb 
járművek teljes kitiltása volt. 
A vállalkozás jogának tartalmát az Alkotmánybíróság már több határozatában értelmezte. "A 
vállalkozás alapjogát érintő állami korlátozások alkotmányossága eltérő mérték alapján minősül 
aszerint, hogy az állam a vállalkozás gyakorlását, vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e." 
(1105/B/1993. AB határozat) A vállalkozás szabadsága nem korlátozhatatlan. A súlykorlátozó táblák 
kihelyezése a foglalkozás /vállalkozás/ gyakorlásának korlátozásával járt, mert a vállalkozásnak csak 
az 5 tonnánál kisebb járművei közlekedhetnek az adott utcákon.  
A jogkorlátozás akkor okoz alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot, ha az nem az alkotmány 
által megengedett célra irányul, vagy ha túllépi az alkotmányos cél által megkívánt mértéket, azaz 
aránytalan. Az önkormányzat intézkedése az alkotmány által elismert célra, a környezet védelmére 
irányult. A cél megengedettsége mellett azonban azt is meg kell vizsgálni, hogy a korlátozás a céllal  
arányos-e. 
Az 5 tonnánál nagyobb járművek teljes kitiltása aránytalan sérelmet okozott a vállalkozásnak, 
figyelemmel a környezeti zajvizsgálat határérték alatti zajszintet megállapító eredményeire, valamint a 
viszonylag kis számú járműparkra. Az önkormányzat aránytalanul súlyos terhet jelentő 
forgalomkorlátozása a vállalkozás szabadságával összefüggő visszásságot okozott. 
A 12/1983. (V.12.) MT rendelet egyébként a már meglevő út forgalma által okozott, az új 
létesítményekre megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértéket jelentősen túllépő zaj, illetve 
rezgés esetén írja elő, hogy az üzemeltetőnek forgalomszervezési és egyéb intézkedéseket kell 
tennie. A konkrét esetben nem merült fel a határérték jelentős túllépése. 
A környezeti terhelés csökkenthető a nehézgépjárművek áthaladásának kizárásával. Ez a törekvés 
megvalósíthatónak látszott egy szervizút megépítésével, de arra mégsem került sor, ezért helyezte ki 
az önkormányzat a korlátozó táblákat. 
Az országgyűlési biztos az összes körülmény alapján úgy vélte, hogy a vállalkozás működése nem 
zavarhatta olyan mértékben a lakókat, amely ilyen szigorú, a vállalkozás működésére lényegesen 
kiható korlátozás elrendelését tette volna szükségessé. A jelentés emiatt állapította meg a 
vállalkozáshoz való joggal összefüggésben a visszásságot. Nem vitatta az önkormányzat 
jogosultságát a közút forgalmi rendjének kialakítására, az összes körülményre figyelemmel mégis úgy 
vélte, az önkormányzat intézkedése a konkrét esetben aránytalan sérelmet okozott. 
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A panasz szerint a teherautók esős időben szinte "szétpasszírozzák" az utcákat. Az utcák állagának 
megóvása úgy is biztosítható lenne, ha a vállalkozó - megfelelő ösztönzés esetén - vállalná és végre 
is hajtaná a rendszeres útkarbantartást. A forgalom teljes korlátozása akkor lenne indokolt, ha egy 
szakértői vizsgálat a közlekedés és a házakban történt állagromlás közötti okozati összefüggést 
állapítana meg. A lakók szerint az épületekben a forgalom hatására következett be állagromlás, de 
emiatt az érintettek kártérítési igénnyel léphetnek fel. 
Az országgyűlési biztos megítélése szerint a probléma forgalomtechnikai változtatásokkal véglegesen 
nem oldható meg, alapvető megoldást csak a lakókörnyezetet teljesen elkerülő szervizút megépítése 
jelenthet. 
Az országgyűlési biztos a 2001. május 7-én kelt jelentésében javasolta a füzesabonyi 
polgármesternek, hogy a jelentés megállapításait terjessze a képviselő-testület elé. A biztos 
rámutatott, hogy a probléma csak a felek hatékony együttműködésével, kölcsönös engedményekkel 
oldható meg, ezért kezdeményezte, hogy az önkormányzat és a vállalkozó a lakók képviselőinek 
bevonásával tegyenek kísérletet egyezségkötésre. A testület intézkedjen a rendelkezésre álló adatok 
alapján aránytalannak tekinthető korlátozás módosítására. A biztos felhívta a figyelmet, hogy a 
szervizút teljes megépítéséhez hiányzó összeg megszerzése pályázatokon való részvétellel is 
lehetséges. A polgármester azonban válaszában tájékoztatta a biztost, hogy a vállalkozó az 
önkormányzat forgalomszabályozásról rendelkező határozata miatt közigazgatási jogkörben okozott 
kár megtérítése iránt bírósághoz fordult. Az országgyűlési biztos hatásköre kizárt, ha panaszolt 
ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy jogerős ítélet született, ezért az országgyűlési biztos a 
kezdeményezését visszavonta, és a további vizsgálatot hatáskör hiányában megszüntette. 
 
OBH 2902/1999. 
A jogbiztonsághoz és a művelődéshez való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz 
a felsőoktatási intézmény, ha nem tájékoztatja a kihelyezett tagozatára jelentkezőt arról, hogy a 
képzést egyoldalú döntésével is áthelyezheti más településre. Nem okoz azonban 
visszásságot, ha a levelező hallgatók utazási kedvezménye úgy változik, hogy az igazodik az 
adott oktatási formában szükséges intézménylátogatáshoz. 
A panaszos azt kifogásolta, hogy a levelező hallgatók utazási kedvezményét 1999-ben 
megszüntették, az már csak a lakóhelyéről az egyetemre közlekedéshez illeti meg őt, de ez is 
hátrányosan. A kedvezményes jegyet ugyanis az egyetem székhelyéig, Pécsig kell megváltania, 
holott neki csak a budapesti konzultációs központba kell utaznia. Sérelmezte azt is, hogy a Pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) megszüntette a debreceni kihelyezett tagozatot, 
amelynek művelődés szervezői szakán a panaszos levelező hallgatóként már két évet elvégzett, és e 
változás miatt a tanulmányait Budapesten kellett folytatnia. A debreceni hallgatónak ez nagyobb 
közlekedési költséget jelent, továbbá több szabadságot kellene igénybe vennie a konzultációkra 
utazáshoz. Erre azonban nincs módja, ezért szükségképpen felkészületlenebb a vizsgákon, mint 
társai. 
Az országgyűlési biztos a művelődéshez való jog sérelmének veszélye miatt vizsgálatot indított, és 
mindkét tárgyban tájékoztatást, nyilatkozatot kért az oktatási minisztertől. A diákigazolványt és a 
hallgatók utazási kedvezményét érintő kérdésére 1999. július 13-án választ kapott, de a kihelyezett 
tagozat megszüntetéséről csak többszöri sürgetésre 2001. július 24-én érkezett meg a miniszter 
válasza.  
Az utazási kedvezmény ügyében az országgyűlési biztos már 1999 júniusában közölte a 
panaszossal, hogy egy egyszerű intézményi igazolással lehetősége van arra, hogy csak a budapesti 
konzultációs központig váltson kedvezményes jegyet, és így a tévedés okozta hátrányt soron kívül 
orvosolták. 
Az utazási kedvezmények sérelmezett változásának lényege az volt, hogy a levelező tagozaton 
tanulók a havi bérletekre nem kapnak kedvezményt, és a menetjegy-kedvezmény is csak a lakóhely 
és az oktatási hely közötti utazásra illeti meg őket. Annak mértéke azonban a távolsági autóbusz 
igénybevétele esetén magasabb a korábbinál. A jogszabály változtatást az indokolta, hogy a levelező 
rendszerű oktatás szórványos intézménylátogatást, csak konzultációt jelent, ezért a napi 
iskolalátogatás támogatását szolgáló bérlet-kedvezménynek az oktatás támogatása tekintetében nem 
volt szerepe. Az új rendszerben a kedvezmény erősebben kötődik az adott oktatási formában 
szükséges iskolalátogatáshoz. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panaszt nem közszolgáltató vagy hatóság intézkedése 
okozta, hanem a jogszabály módosítása. Az országgyűlési biztos a miniszter válasza alapján 
leszögezte, hogy az utazási kedvezmény változása nem okozott visszásságot a panaszos 
alkotmányos jogaival kapcsolatban. 
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A panasz további részét illetően az országgyűlési biztos megállapította, hogy a JPTE Bölcsészkara 
(utóbb a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet) művelődésszervezői szak debreceni 
kihelyezett tagozatának 1998. szeptemberi megszüntetése összefüggött azzal, hogy a Magyar 
Akkreditációs Bizottság (MAB) a vizsgálata során a képzés olyan hiányosságait állapította meg, amely 
miatt a záróvizsgáztatási és oklevélkiadási jog felfüggesztését javasolta az oktatási miniszternek. A 
miniszter végül 1998 januárjában a kihelyezett képzés további indítását nem engedélyezte, a 
tanulmányaikat folytatók esetére úgy rendelkezett, hogy ők szigorlatot, záróvizsgát csak az egyetem 
nappali tagozatán oktató tanárok előtt tehetnek. Egyúttal a miniszter felkérte a MAB-ot, hogy a 
kihelyezett konzultációs központokban a képzés színvonalát ismételten vizsgálja meg. A JPTE az új 
akkreditációs eljárás megindításakor szüntetett meg egyes konzultációs helyeket, a hallgatókat 
máshová, így Budapestre irányítva. 
Az országgyűlési biztos a hatáskörében azt vizsgálhatta, okozott-e visszásságot az alkotmányos 
jogokkal összefüggésben az intézmény ilyen egyoldalú lépése? Bármely tartós jogviszonyban 
előfordulhat, hogy annak változatlan fenntartása valamelyik résztvevő lényeges, jogos érdekét 
sértené, és ezért indokolt a módosítás. Ha ez a jogviszony a felsőoktatási hallgatói jogviszony, akkor 
a változás jogszerűségével kapcsolatos bizonytalanság veszélyeztetheti a művelődéshez való 
alkotmányos jog érvényesülését. A panaszok és a vizsgálatok azt mutatják, hogy e tekintetben a 
garanciák még nem kielégítőek. Amíg pl. a polgári jog területén - megegyezés hiányában - a 
változtatásra a bíróság jogosult (Ptk. 241. §), a hallgatói jogviszonyban az intézmény ezt egyoldalúan 
megteheti. (A hallgató az intézményt és a szakot választhatja meg, és ezt tanulmányainak ideje alatt 
meg is változtathatja. E jog gyakorlása egyébként az intézmény oldalán a szervezeti változtatás 
szükségességével járhat.) 
Az intézmény és a hallgató közötti viszony nem polgári jogi jogviszony, még a költségtérítéses képzés 
esetén sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a másik fél helyzetét nem kell figyelembe venni. Erre a 
közigazgatási jog adhat szabályokat. Így pl. a közelmúltban kormányrendelet korlátozta a 
költségtérítés emelésének mértékét a képzési időn belül (147/2000. (VIII.23.) Korm. r.). A felsőoktatási 
törvény (1993: LXXX. tv.) módosítása pedig szigorította a székhelyen kívüli képzés feltételeit, ami a 
stabilitást, a szolgáltatás biztonságát szolgálja. 
Az országgyűlési biztos a vizsgálatát összegezve azt állapította meg, hogy a jogbiztonság sérelme 
révén visszásságot okoz a hallgató művelődéshez való alkotmányos jogával összefüggésben, ha a 
felsőoktatási intézmény nem tájékoztatja a kihelyezett tagozatra jelentkezőt arról, hogy a képzést 
esetleg egyoldalú döntéssel más településre helyezheti át. És bár az eddigi intézkedések, az 
intézmények tapasztalatai nyomán valószínű, hogy a kezdeti hibák megszűnnek, felkérte az oktatási 
minisztert, vizsgálja meg, milyen intézkedéssel biztosítható, hogy a fent említett tájékoztatás 
megtörténjen, és ennek megfelelően tegye meg a szükséges lépéseket. 
A miniszter a válaszában ismertette mindazokat az intézkedéseket, jogszabály-módosításokat, 
amelyek a székhelyen kívüli képzés biztonságát szolgálják. Közölte továbbá, tervezik a hallgatói 
jogviszonyt érintő szabályozás keretében annak az előírását kormányrendeletben, hogy a hallgatót 
érintő ügyekben a hallgatóra nézve hátrányos intézkedés megfelelő előkészítés, igazolt tájékoztatás 
nélkül nem tervezhető, illetve csak felmenő rendszerben vezethető be helyi szabályozás esetén is. Ha 
ezt a jogszabályt megalkotják, akkor a tanulmányok ideje alatt hátrányos változtatás jogszerűen nem 
történhet, ez pedig szükségtelenné teszi az előzetes figyelemfelhívást. A biztos ezért a miniszteri 
választ elfogadta. 
 
OBH 2990/1999. 
A hagyaték címén megszerzett gépkocsi vámkezelése során a közvetlen vámfelügyelet 
elrendelése és a teljes elértéktelenedésig tartó vámraktárba helyezés - amennyiben a hatóság 
nem bizonyítja az ügyfél rosszhiszeműségét - szükségtelenül korlátozza a tulajdonhoz való 
jogot és ezzel alkotmányos visszásságot okoz.  
A panaszos a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnokságának eljárását sérelmezte. A 
beadvány szerint a panaszos nővére - néhai özv. T.J.-né - hazatelepült férjétől örökölt egy 1981-ben 
gyártott VW gépkocsit. A meghatalmazottként eljáró panaszos kérte a gépkocsi hagyaték jogcímén 
történő vámmentes vámkezelését. A vámhivatal a vámáru-nyilatkozatot behozatali korlátozásokra 
hivatkozva visszautasította, a gépkocsit közvetlen vámfelügyelet alá vette és vámraktárban helyezte 
el. A raktározási költségek a vámárú vámértékét felemésztették, ezért a vámhivatal a gépkocsi 
értékesítéséről határozott. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz, illetve a tulajdon védelméhez fűződő jog sérelmének 
gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el. A Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokának 
tájékoztatása és a beszerzett iratok alapján megállapította, hogy a vámkezelés visszautasítása 
ügyében a vámhatóság a hatályos jogszabályok alapján járt el. A 7. sz. Vámhivatal tájékoztatta az 
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örököst és meghatalmazottját arról, hogy a belföldi forgalom számára négy évesnél öregebb 
gépkocsik nem vámkezelhetők. A panaszos által vámkezeltetni kívánt gépkocsi ekkor 16 éves volt. A 
határozatban tájékoztatták a panaszost a rendelkezésére álló választási lehetőségekről. A gépkocsit 
vámbiztosíték nyújtása mellett külföldre visszaszállíthatta, vagy ellenszolgáltatás nélkül felajánlhatta 
volna az állam részére.  
A vámkezelés jogszerű visszautasítása mellett jogszabályt sértett a vámhatóság, amikor a törvényes 
zálogjog biztosítása érdekében elrendelte a gépkocsi közvetlen vámfelügyeletét és vámraktárban 
történő elhelyezését. A gépkocsit az örökösök jóhiszeműen szerezték meg, ezért velük szemben a 
közvetlen vámfelügyelet jogsértő volt és szükségtelenül korlátozta a tulajdonhoz való jogukat és ezzel 
alkotmányos visszásságot okozott.  
A késedelmes határozat miatt a raktározási költségek indokolatlanul növekedtek. A panaszos a II. 
fokú határozat ellen nem élt keresettel, ezért az a kézbesítés napján jogerőre emelkedett. A Vám- és 
Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága a II. fokú határozat késedelmes meghozatalával sértette az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezését, ezáltal a 
jogbiztonsággal összefüggésben alkotmányos visszásságot okozott. 
Az országgyűlési biztos 2001. áprilisában a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát felhívta, 
hogy a visszásságok jövőbeni elkerülése érdekében tegye meg a hatáskörébe tartozó szükséges 
intézkedéseket, különösen az ügyfelek tájékoztatásának, jogi útbaigazításának javítása és az eljárási 
szabályok betartása tekintetében. Az országos parancsnok az ajánlásokat részben elfogadta, 
utasította a vámszerveket a jogszabályok betartására és intézkedett az ügyfelek tájékoztatásának 
javítására. 
 
OBH 3329/1999. 
A jogbiztonsághoz, és a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot sérti a gyámhivatal, ha a 
panaszos kérelmét figyelmen kívül hagyja. 
A panaszos a Szarvasi Városi Bíróságnak a gyermek-elhelyezési perben elhúzódó eljárását, és a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekbántalmazással kapcsolatos feljelentés ügyében hozott 
nyomozást megszüntető határozatát sérelmezte. A panaszos fia (K.J.) édesanyja beadványát 
kiegészítette azzal, hogy a Szolnoki Igazságügyi Orvosszakértői Intézet a rendőrség által kért 
szakvéleményt csak hosszú idő múlva készítette el.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese 2000. február 29. kelt levelében a megyei rendőr- 
főkapitányság nyomozást megszüntető határozata ellen benyújtott panaszt - mivel a sérelmezett 
jogerős határozat közlése és a panasz benyújtása között több mint egy év telt el - és a Szarvasi 
Városi Bíróság elhúzódó eljárásával és a Szolnoki Igazságügyi Orvostani Intézet késedelmes 
szakvéleményével kapcsolatos panaszt hatáskör hiányában elutasította. A szarvasi gyámhivatal és a 
szarvasi rendőrkapitányság eljárásának vizsgálatára azonban hivatalból indított vizsgálatot, mert a 
beadvánnyal kapcsolatban felmerült a jogbiztonsághoz, és a tisztességes eljáráshoz fűződő jog 
sérelme. Vizsgálatra kérte fel a Békés Megyei rendőr- főkapitányság vezetőjét, aki megállapította, 
hogy a Szarvasi Rendőrkapitányság eljárása jogszerű volt.  
A szarvasi gyámhivatal tevékenységét - az általános helyettes kérésére - a Békés Megyei 
Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala vizsgálta. A szarvasi gyámhivatal 1998. júniusa óta ismeri K. J. 
családi problémáit, K. J. ugyanis ekkor kérte, hogy gyermekeit ideiglenesen nála helyezze el a 
gyámhivatal. A gyámhivatal ekkor bizonyítási eljárást folytatott le, és megállapította, hogy a 
gyermekek veszélyeztetettek, mivel a velük egy háztartásban élő nagyszülő ellen a kiskorúak 
bántalmazása miatt büntetőeljárás folyt, de családjukból való kiemelésük nem volt indokolt. A 
gyermekek nem voltak olyan veszélyhelyzetben, amely indokolta volna, hogy azonnali hatállyal annál 
a vér szerinti apánál helyezze el őket a gyámhivatal, akikkel évek óta nem volt semmilyen 
kapcsolatuk. 
A gyámhivatal megállapította, hogy a gyermekeket korábban már védelembe vették, a család életét a 
gyermekjóléti szolgálat folyamatosan figyelemmel kísérte. A kapott vélemények szerint a gyermekek 
érdekében a védelembe vételen túl más hatósági intézkedés nem volt szükséges.  
A Szarvasi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt 
indult nyomozást megtagadta, mivel a feljelentés kiegészítése során olyan adat nem merült fel, 
miszerint a szülők a kiskorúak nevelése terén olyan súlyos kötelességszegést követtek volna el, 
mellyel a gyermekek fejlődését veszélyeztették volna. 
K. J. gyermekei ideiglenes hatályú nála való elhelyezésére való kérelmét 1999 októberében 
megismételte, a szarvasi gyámhivatal a kérelemről nem hozott határozatot. Mulasztásukat a megyei 
gyámhivatal megállapította. 
Az országgyűlési biztos 2001 májusában kelt jelentésében megállapította, hogy a szarvasi 
gyámhivatal eljárása a gyermekek alkotmányos jogait nem sértette. Azzal, hogy K. J. -nek a 
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gyermekei ideiglenes elhelyezésére vonatkozó második kérelmét figyelmen kívül hagyták sérült az 
ügyfél tisztességes eljáráshoz fűződő joga. Időközben a gyermekek K. J. gondozásába kerültek, ezzel 
okafogyottá vált a gyermekek ideiglenes elhelyezésére vonatkozó kérelme, így a biztos a szarvasi 
gyámhivatalnak nem tett ajánlást. Felhívta az gyámhivatal vezetőjének figyelmét arra, hogy a jövőben 
fokozottan ügyeljen a kérelmek határidőben való elbírálásáról.  
 
OBH 3750/1999. 
Az emberi méltósággal, a lelkiismereti és vallásszabadsággal, illetve a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha a hadkötelesre 
hárítja a bizonyítás kényszerét, ha az lelkiismereti okra hivatkozva a polgári szolgálat 
engedélyezését kéri. Ugyanakkor nem okoz visszásságot a hatóság, ha a hiányos kérelem 
pontosítására adat-kiegészítést kér, vagy a kérelem olyan körülményre hivatkozik, amelyet 
környezettanulmány beszerzésével kell ellenőriznie. 
A panaszos kifogásolta, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal a polgári 
szolgálat engedélyezésére irányuló kérelmek elbírásánál bizonyítást folytat a lelkiismereti ok 
meglétének igazolására, emiatt aránytalanul sok az elutasító határozat. Megküldte a közigazgatási 
hivatal vezetőjének a panaszára küldött válaszát is. Az országgyűlési biztos az emberi méltósághoz, a 
lelkiismereti és vallásszabadsághoz, a tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot. A helyszínen személyes 
megbeszélést is folytatott a hivatal vezetőjével, a polgári szolgálattal kapcsolatos engedélyezési 
eljárást végző főosztályvezetővel és munkatársaival. 
Az országgyűlési biztos a panasszal kapcsolatos vizsgálattal egy időben hivatalból összehasonlító 
vizsgálatot indított a Heves Megyei Közigazgatási Hivatalnál is a szóban forgó engedélyezési 
eljárásra vonatkozóan. Továbbá konzultációt folytatott e tárgyban a Budapest Fővárosi Hadkiegészítő 
parancsnokával és jogtanácsosával.  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal sérelmezett határozatait a másodfokon eljáró 
Szociális és Családügyi Minisztérium helyben hagyta, de az azzal szemben benyújtott keresetek 
alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság megállapította, hogy a vizsgált tárgyban nem a 
kérelmezőn van a bizonyítási teher.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a polgári szolgálatra irányuló kérelem csak akkor 
utasítható el, ha a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága állapítható meg. Mivel azonban a 
panaszolt ügyekben eljáró hivatal a bírósági ítéletek figyelembevételével időközben kiküszöbölte a 
visszásságot eredményező gyakorlat hibáit, az országgyűlési biztos nem tett ajánlást. A Heves 
Megyei Közigazgatási Hivatalnál folytatott vizsgálat alkotmányos jogot sértő vagy veszélyeztető 
visszásságot nem állapított meg.   
 
OBH 4184/1999 
A gyermekek családhoz, és kiemelt védelemhez fűződő joga sérül, ha a hetes 
gyermekotthonok megszüntetése miatt kell a gyermekeket a családjuktól elválasztani.   
A főpolgármester-helyettes állásfoglalást kérő leveléből és állampolgári panaszok alapján jutott az 
országgyűlési biztos tudomására, hogy a fővárosban és Bicskén 1975-1997. között hetes otthonként 
működő intézmények jelenleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) szerint a gyermekek átmeneti otthonaként működnek. Ezekben az 
intézményekben legfeljebb kilenc hónapig maradhatnak a gyerekek, ezt követően dönteni kell arról, 
hogy visszatérhetnek-e a családjukba, vagy további egészséges fejlődésük érdekében 
gyermekvédelmi gondoskodásba vételüket kell kezdeményezni. A biztos általános helyettese 1999 
szeptemberében a gyermekek családhoz, és kiemelt védelemhez fűződő joga sérelmének gyanúja 
miatt indított vizsgálatot, amely megállapította, hogy az átmeneti otthonként működő hat 
intézményben 395 kiskorút gondoznak, akiket a gyermekjóléti szolgálatok javaslata alapján vesznek 
fel, ha azt a kiskorú törvényes képviselője kéri, vagy abba beleegyezik. Az otthonok igazgatóinak 
tájékoztatása szerint a felvételi kérelem idején a családok problémái általában halmozottan 
jelentkeznek. A gondozott gyermekek döntő többségénél a felvételi kérelem egyik indoka a család 
rossz anyagi- vagy lakáshelyzete.  
A gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt. az alapellátások között nevesíti, amely legfeljebb kilenc 
hónapig tarthat. A törvény szerint az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek családjából történő 
kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a prevenciós munkát az 1975-1997. között hetes otthonként 
működő gyermekotthonok mindig is alapfeladatuknak tekintették, ugyanakkor olyan feladatokat is 
felvállaltak, amik már a szakellátás körébe tartoznak, mint a tanulási és/vagy magatartási gondokkal 
küzdő gyermekek nevelése, gondozása. A hetes otthonok elsődleges feladata a válsághelyzetbe 
került családok gyermekeinek befogadása volt. Ez az elhelyezési forma a szülőket ösztönözte arra, 
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hogy körülményeiken igyekezzenek változtatni. Gyermekeiket minden hétvégén és szünetben el 
kellett vinni az otthonból, gondoskodniuk kellett ellátásukról. A gyermek után járó juttatásokat 
megkapták, azt gyermekeik érdekében kellett felhasználniuk. A szülők életvezetési tanácsot is 
kaphattak. A  volt hetes otthonokban dolgozó szakemberek több éves tapasztalata szerint a család 
intenzív gondozása nagyon fontos volt, mert ezzel sok esetben meg tudták előzni azt, hogy a 
gyermeket ki kelljen emelni a családból. Természetesen, ha a gyermek érdeke úgy kívánta, akkor 
kezdeményezték az állami gondoskodásba vételt. A hatályos jogszabályok szerint, ha a szakemberek 
a gyermekeket elhanyagoló olyan szülői magatartást tapasztalnak, amely indokolja a gyermekvédelmi 
gondoskodásba vétel kezdeményezését, akkor erről értesítik az illetékes gyermekjóléti szolgálatot. 
Szakmai megbeszélést hívnak össze, melyen részt vesz az átmeneti otthon vezetője, pszichológusa, 
családgondozója, a gyermek nevelője, a gyermekjóléti szolgálat és gyámhivatal munkatársa, a szülő. 
A megbeszélésen megpróbálnak olyan megoldást találni, amely a gyermek érdekét a leginkább 
szolgálja. Amennyiben nincs más lehetőség a gyámhivatal a gyermeket átmeneti vagy tartós 
nevelésbe veszi.  
A vizsgálat megállapította, hogy a Gyvt-ben nevesített gyermekek átmeneti gondozását ellátó 
gyermekek átmeneti otthona és a törvény hatályba lépése előtt hetes otthonként működő intézmények 
feladata és tevékenysége csak részben azonos. Azzal, hogy a jogalkotó a közel negyedszázadon át 
jól működő hetes otthonokat a Gyvt-ből kihagyta és belekényszerítette az intézményeket egy olyan 
ellátási formába amelynek csak részben tudnak megfelelni. 
A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a hetes otthonokban nevelkedő gyermekek jelentős 
részének felvételét a szülők anyagi- és/vagy lakásgondjai miatt kérik. Abban az esetben, ha a szülő 
önhibáján kívül nem tudja a törvényadta határidőn belül megoldani gondjait és ezért gyermeke nem 
térhet vissza családi környezetébe hatósági intézkedést kell kezdeményezni. A hatósági intézkedés 
többnyire a gyermek átmeneti nevelésbe vétele, amivel a jogalkotó még azzal is " bünteti " a szülőt, 
hogy gyermekét teljesen az állam gondoskodására kell bíznia, törvényes képviseleti jogát pedig 
szünetelteti. Mindezzel a gyermekek családhoz való és kiemelt védelemhez fűződő alkotmányos és 
emberi joga sérül. 
Az országgyűlési biztos 2001 januári jelentésében a szociális és családügyi miniszternek ajánlotta, 
hogy a Gyvt. a gyermekek átmeneti otthona gondozási forma mellett a hetes otthoni ellátást is 
nevesítse. A miniszter az ajánlást nem fogadta el, a Kormány elé terjesztés előtt szóbeli egyeztetést 
tartott szükségesnek, amelyen a minisztérium és a biztos képviselője megállapították, hogy a Gyvt. 
módosítása ugyan nem nevesíti a hetes gyermekotthonokat, de a jelenleginél rugalmasabban 
szabályozza a gyermekek átmeneti gondozását. Az egyeztetés eredményeként az SzCsM 
munkatársai javaslatot tesznek a Fővárosi Önkormányzatnak arra, hogy vizsgálja felül a korábban 
hetes otthonként működő intézményeit, hogy a jövőben azokat hátrányos helyzetű gyermekek 
kollégiumaként, esetleg tehetséggondozó kollégiumként, vagy gyermekek átmeneti otthonaként 
működtesse. 
 
OBH 4225/1999. 
A gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését közvetlenül veszélyezteti, ha a 
gyámhivatal figyelmen kívül hagyja a gyermeket nevelő szülő azon bejelentését, mely szerint a 
kiskorút az apai kapcsolattartások alkalmával szexuálisan bántalmazzák. 
A panaszos 1996-ban férjétől elvált, közös kiskorú fiukat a bíróság nála helyezte el. A beadvány 
szerint 1998 végétől az apai kapcsolattartások alkalmával a gyermeket az apa nagybátyja több 
alkalommal természet elleni erőszakos fajtalanság eltűrésére kényszerítette. A panaszos ezt jelezte a 
kiskunhalasi gyámhatóságon, a rendőrkapitányságon pedig feljelentést tett a gyermek nagybátyja 
ellen. A panaszos sérelmezte, hogy a gyámhivatal a bejelentéssel kapcsolatban nem járt el elég 
körültekintően, mert a rendőrség "szőnyeg alá söpörte" az ügyet. 
Az országgyűlési biztos 1999 novemberében a tisztességes eljáráshoz, és a gyermek megfelelő testi, 
lelki fejlődéshez való joga sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot. Az ügy kivizsgálására felkérte 
a Bács-Kiskun Megyei Gyámhivatal és a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét. A kecskeméti 
ügyészség és a rendőrkapitányság valamint a kiskunhalasi gyámhivatal vezetőinek tájékoztatását és 
az ügyben keletkezet iratok másolatának megküldését kérte.  
A panasz rendőrségi eljárást sérelmező részével kapcsolatban a biztos általános helyettese a 
beszerzett iratok, és a megyei rendőr-főkapitány vizsgálata alapján megállapította, hogy a rendőrség 
eljárása a jogszabályoknak megfelelő volt, ezért a panasz rendőrségi eljárást sérelmező részét 
lezárta.  
A gyámhivatal tevékenységének vizsgálata során az általános helyettes megállapította, hogy 
munkájuk során szinte kizárólag a szülők kapcsolattartási konfliktusának rendezésére törekedtek, és 
figyelmen kívül hagyták a panaszosnak a gyermek szexuális zaklatására utaló jelzéseit. A panaszos 
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1999 januári kapcsolattartás módosítására irányuló kérelmében szerepelt, hogy a kisfiú az apai 
kapcsolattartás után panaszkodott arra, hogy az apa munkahelyén bántalmazták. A jegyzőkönyv 
felvételekor a panaszos már nem említette a bántalmazást, az ügyintéző pedig tudomást sem vett a 
beadványnak erről a részéről. A panaszos a kapcsolattartás felfüggesztésére irányuló kérelmében 
már konkrétan az apa nagybátyját nevezte meg gyermeke bántalmazójaként. Utal arra is, hogy a férfi 
ellen büntető-feljelentést tett. A gyámhivatal ezt is figyelmen kívül hagyta, tevékenysége során csak 
azt akarta elérni, hogy a panaszos az egyezség szerinti kapcsolattartást tartsa be. Az apát csupán 
figyelmeztette, hogy a kapcsolattartások során törekedjen a gyermek megfelelő biztonságos 
felügyeletéről. 1999 szeptemberében felkérte a pszichiátert a gyermek vizsgálatra, de nem tért ki arra, 
hogy  vizsgálata során a gyermeket ért esetleges szexuális inzultust is próbálja felderíteni. Erre 
vonatkozólag a rendőrségtől is csak decemberben kért tájékoztatást. A konkrét esetben nem 
bizonyosodott be az, hogy a gyermeket szexuálisan bántalmazták volna. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az ilyen cselekményre utaló információkat a gyámhivatal figyelmen kívül hagyhatja. A panaszos 
többször hivatkozott arra, hogy azért nem engedi el az apához a gyermeket, mert az apai 
kapcsolattartások idején szexuálisan bántalmazzák. Célszerű lett volna már az első, a gyermek 
bántalmazására utaló jelzésnél ezt a szülőkkel tisztázni, esetleg szakértő segítségét igénybe venni. A 
gyámhivatal a büntető-feljelentésről való tudomásszerzés után is csak mintegy hat hónappal kért 
tájékoztatást a rendőrségtől. A szülők közötti konfliktus rendezéséhez mindenképpen szükséges lett 
volna a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek segítségét igénybe venni. A gyermekvédelmi törvény 
szerint ez a gyermekjóléti szolgálat egyik alapfeladata. Munkájuk eredménytelensége esetén a 
gyermeket védelembe kellett volna venni. A védelembe vételi határozatban a szülők számára 
magatartási szabályokat írhattak volna elő. A gyámhivatal szülők közötti egyezség létrehozására 
irányuló kísérleti formálisak és eredménytelenek voltak. Sem a panaszos figyelmeztetésével, sem a 
pénzbírság kiszabásával nem értek el eredményt. Csak a megyei gyámhivatal felkérésére - a 
panaszos országgyűlési biztoshoz benyújtott beadványának vizsgálatával összefüggésben - jelezte a 
gyermek veszélyeztetettségét az illetékes jegyző a gyermekjóléti szolgálatnak. Jelzése ekkor már 
elkésett volt, hiszen a gyermek apja ekkorra már lemondott a gyermekével való közvetlen 
kapcsolattartásról, a továbbiakban már csak tájékoztatást kért a gyermek sorsának alakulásáról. 
Az időmúlásra tekintettel az általános helyettes a vizsgálatot lezáró 2001. július 17-i jelentésében a 
konkrét ügyben ajánlást nem tett. A gyermekek megfelelő testi, lelki fejlődése és családi kapcsolathoz 
való jogának érvényesülése érdekében felhívta a kiskunhalasi gyámhivatal figyelmét, hogy ha a 
jövőben kapcsolattartási ügyek konfliktus kezeléséhez vegyék igénybe a gyermekjóléti szolgálat 
segítségét. Ha az alapellátásban a családnak nyújtott segítség eredménytelen, fontolják meg a 
gyermek védelembe vételének szükségességét. Amennyiben a tudomásukra jut, hogy a gyermek 
bármilyen jellegű bántalmazása miatt feljelentést tettek haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az 
eljáró nyomozóhatósággal. 
 
OBH 4573/1999. 
Nem okoz alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot, ha a fogvatartott az elvégzett 
munkájáért a minimálbérnél alacsonyabb díjazásban részesül. 
A Szegedi Fegyház és Börtönben fogvatartott panaszos sérelmezte, hogy az Alföldi Bútorgyártó Kft-
nél végzett munkájáért a minimálbérnél jóval alacsonyabb összeget kap. A kft. semmilyen szerződést 
nem köt az elítéltekkel. 
Az országgyűlési biztos a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő munkáért egyenlő 
bérhez való jogot érintő visszásság gyanújára tekintettel vizsgálatot rendelt el.  
A panaszos 1999. márciustól októberig állt alkalmazásban az Alföldi Bútorgyártó kft. székösszeállító 
üzemében. Egy hónapig összeszerelő munkakörben, betanulóként 22,7 Ft-os óradíjért foglalkoztatták, 
ezt követően pedig óránként 38 Ft-ban állapították meg a munkadíját, amit júniusban 40 Ft-ra 
emeltek. 
Az igazságügy-miniszter tájékoztatása szerint az elítélteknek a büntetés-végrehajtás keretében való 
foglalkoztatása nem a Munka Törvénykönyve által szabályozott munkaviszonynak minősül. Az elítélt 
ugyanis a büntetés-végrehajtásról szóló jogszabályok alapján köteles a számára kijelölt munkát 
elvégezni, ennélfogva közte és a munkáltató között nem jöhet létre szabad elhatározáson alapuló 
munka- vagy megbízási szerződés. A fogvatartottak munkáltatásának célja az elítélt testi és szellemi 
erejének fenntartása, szakmai gyakorlat megszerzésének, illetve fejlesztésének biztosítása, valamint 
a szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elősegítése. Az elítélt a munkájáért nem 
munkabért, hanem munkadíjat kap, amit - az általános bérezési elveket figyelembe véve - a 
teljesítmény, a ledolgozott idő, illetve ezek kombinációja alapján kell megállapítani. A teljes 
munkaidőben foglalkoztatott elítélt havi alapmunkadíjának - a 6/1966. (VII. 12.) IM rendelet 
értelmében - el kell érnie a minimálbér egyharmadát. A munkadíj mértéke azért kisebb a 
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munkabérnél, mert azt az elítélt a bv. által nyújtott természetbeni ellátáson felül kapja. Az elítélt az 
általa végzett munkáért megkapta a jogszabályban előírt összeget. 
Az országgyűlési biztos 2001. május 8-án lezárt vizsgálata során nem tárt fel alkotmányos jogokkal 
összefüggő visszásságot. Az Alkotmánybíróság az 50/1996. (X. 30.) AB. határozatában kifejtette, 
hogy alkotmányellenes megkülönböztetés csak akkor állapítható meg, ha összehasonlítható 
helyzetben levő személyek közt tesz a jogalkotó olyan különbséget, mely alapjogsérelmet okoz, illetve 
azzal az egyenlő méltóság alkotmányos követelményét sérti. A fogvatartottak jogi helyzete azonban 
lényegesen eltér a szabad munkavállalókétól, ezért munkáltatásukra is speciális szabályok 
vonatkoznak.  
 
OBH 4578/1999. 
A fogvatartott öngyilkossági kísérlete - amellyel más intézetbe szállítását akarja 
megakadályozni - fegyelmi vétséget valósít meg, ezért a megfelelő orvosi ellátást követően 
kiszabott magánelzárás nem sérti a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. 
A panaszos védőügyvéd beadványában vitatta természet elleni fajtalanság és más bűncselekmények 
miatt előzetesen letartóztatott védence - P.R. - fogvatartásának indokoltságát. Sérelmezte, hogy 
öngyilkossági kísérletét követően megbilincselve szállították másik büntetés-végrehajtási objektumba, 
illetve cselekménye miatt fegyelmi határozattal magánzárkába helyezték. A panasz alapján  az 
országgyűlési biztos vizsgálatot rendelt el a jogbiztonság, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog sérelmének gyanúja miatt és tájékoztatást kért a  büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokától. 
P.R. előzetes letartóztatását a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai objektumában 
töltötte. Az intézet vezetése a zsúfoltság miatt úgy döntött, hogy átszállítják a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet I. sz. objektumába. P.R. a szállítás napján bal alkarját borotvapengével kb. 3 cm 
hosszban megsebezte. A szándékos önkárosító cselekményt elismerte, nyilatkozatát két fogvatartott 
tanúként igazolta. Sebének ellátását követően átszállították a másik objektumba.  
A cselekmény miatt az intézet parancsnoka fegyelmi eljárást rendelt el. A vizsgálat megállapította, 
hogy a sérülést P.R. szándékosan okozta és ezzel fegyelemsértést követett el. A fegyelemsértés miatt 
négy nap magánelzárással sújtották. A határozat tartalmazta, hogy fellebbezéssel fordulhat a 
büntetés-végrehajtási bíróhoz. P.R. a fenyítés ellen nem fellebbezett, a magánelzárást - orvosi 
vizsgálatát követően - végrehajtották. 
A védő több beadványt küldött védence ügyében az intézet parancsnokának. Beadványaira csak 
késedelmesen kapott írásbeli választ. A késedelem okát a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka kivizsgáltatta és intézkedett a hasonló esetek elkerülése érdekében. Utasítására az 
intézet parancsnoka - tekintettel arra, hogy a védő és védence szóban megfelelő tájékoztatást kapott - 
figyelmeztetésben részesítette a mulasztást elkövető bv. tisztet. 
A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII.12.) 
IM rendelet alapján az előzetes letartóztatott más intézetbe szállításáról való döntés az ügyészség, 
illetve a bíróság hatáskörébe tartozik. Az átszállítás ellen P.R. azért tiltakozott, mert a másik 
intézetben lévő meg nem nevezett fogvatartottak részéről atrocitásokra számított. Kérelmére 
tájékoztatták az elhelyezési lehetőségekről, valamint az esetleges személyi problémáinak 
előterjesztési lehetőségeiről. A támadások elkerülése érdekében egyszemélyes zárkában helyezték 
el. 
P.R. önkárosító cselekménye a testi épségét veszélyeztette, de azt nem öngyilkosság szándékával, 
hanem az átszállítás elleni tiltakozásként, illetve annak akadályozására követte el. Cselekménye 
sértette az intézet rendjét is, ezért fegyelmi felelősségre vonása indokolt és jogszerű volt. Az eljárás 
során a fegyelmi eljárás rendjére vonatkozó szabályokat betartották, a kiszabott fenyítés arányban 
volt a fegyelemsértés súlyával, a fogvatartott tájékoztatást kapott a jogorvoslat lehetőségéről. A 
fenyítés ideje alatt megfelelő orvosi felügyelet alatt állt. 
Az intézkedések nem sértették a fogvatartott alkotmányos jogait. A védő beadványaira adott írásbeli 
válaszadás késedelme nem volt jelentős, az országos parancsnok intézkedését követően a mulasztás 
elkövetőjének felelősségét megállapították és a sérelmet orvosolták. 
A fentiek alapján az országgyűlési biztos alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot nem 
állapított meg, ezért a vizsgálatot 2001. április hónapban lezárta. 
 
OBH 4605/1999. 
Súlyos visszásságot okoz a jogbiztonság követelményével összefüggésben a büntetés-
végrehajtási intézet eljárása, ha az intézet parancsnoka határozatlan tartamú, jogkorlátozó 
intézkedéseket rendel el a fogvatartottak bizonyos csoportjával szemben. 
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A Szegedi Fegyház és Börtönben fogvatartott panaszos meghatalmazott védője sérelmezte, hogy 
ügyfelét 1999. szeptember 15-én - minden magyarázat, indoklás nélkül - egyszemélyes zárkába 
helyezték, és rendkívül szigorú - a különleges biztonságú körlet előírásainak megfelelő - biztonsági 
intézkedéseket alkalmaztak vele szemben. Ennek keretében megvonták tőle a sportolás és a tanulás 
lehetőségét, a megkezdett tanfolyamokat nem fejezhette be, sem istentiszteleten, sem szabadidős-
közösségi programban egyáltalán nem vehetett részt. Megszigorították a hozzátartozókkal való 
kapcsolattartása feltételeit, valamint mind a szabad levegőn tartózkodás, mind a beszélőre való 
előállítás, ill. telefonálás alkalmával megbilincselték. A panaszost egy hónap múlva a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönbe szállították át, mellyel összefüggésben - az ügyvédnő szerint - felmerült a 
bűncselekmény gyanúja is. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság elvét és a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát 
érintő visszásság gyanújára tekintettel vizsgálatot rendelt el. A IV. biztonsági csoportba sorolt 
panaszos 1999. szeptember 15-én egyszemélyes zárkába került. Az egyszemélyes körletrész 
működésének szabályait az intézet-parancsnok 1999. szeptember 17-én kiadott intézkedése 
rögzítette. Eszerint a körletrészre a IV. biztonsági csoportba sorolt fogvatartottak közül - egyéni, 
parancsnoki elbírálás alapján - azok az elítéltek kerülhetnek, "akiknek előélete, elkövetett 
bűncselekménye, büntetési ideje, illetve viselkedése miatt okkal lehetet arra következtetni, hogy az 
intézet rendjét súlyosan sértő cselekményt, szökést követ el, saját vagy mások életét, testi épségét 
sértő vagy veszélyeztető magatartást fog tanúsítani vagy ilyen cselekményt már elkövetett." A 
fogvatartottak egyszemélyes zárkába helyezéséről való rendelkezést - nevelői és pszichológusi 
vélemény alapján - kéthavonta felülvizsgálják.  
A bv. országos parancsnokának tájékoztatása szerint a hosszú büntetést töltő fogvatartottakkal 
kapcsolatos helyi problémák megoldása és az intézet biztonságának javítása érdekében döntöttek az 
egyszemélyes körletrész kialakításáról, ill. az ún. rotációs szállítási módszer bevezetéséről. Ezáltal 
egyes, a büntetés-végrehajtás szempontjából potenciálisan veszélyes fogvatartottakat folyamatosan 
az ország különböző fegyház fokozatú bv. intézeteibe szállítják át. A panaszossal szemben mindkét 
intézkedés alkalmazása indokolt volt. Átszállítását követően felmerült a gyanú, hogy az intézkedést 
egy bv. alkalmazott személyes okból kezdeményezte. A Csongrád Megyei Ügyészségi Nyomozó 
Hivatal 1999 novemberében büntetőeljárást indított az ügyben. 
Az országgyűlési biztos 2000 decemberében az OBH 4724/1999. számú jelentésében már 
megvizsgálta a Szegedi Fegyház és Börtön egyszemélyes körletrészén fogvatartottak helyzetét, és 
megállapította, hogy az egyszemélyes körletrészen elhelyezhető fogvatartottak köre megegyezik a 
különleges biztonságú körletre helyezhető elítéltekével. A körletrész működésének szabályozása is 
alapvetően a 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletben meghatározott különleges biztonságú körletre 
vonatkozó előírásokból indul ki, ugyanakkor nem biztosítja minden tekintetben a szükséges 
garanciákat. Az IM rendelet alapján, az intézet biztonságának fenntartása érdekében a parancsnok 
elrendelheti, hogy az elítélt látogatójával rácson keresztül vagy zárt fülkében beszélhessen, továbbá 
dönthet a fogvatartott mozgását korlátozó eszköz - bilincs - alkalmazásáról is. A parancsnoki 
intézkedés ugyanakkor kimondja, hogy "az egyszemélyes körletrészen való elhelyezés nem jelenthet 
fegyelmező eszközt, csupán biztonsági intézkedés, ezért az ide helyezett fogvatartottak jogait minden 
tekintetben biztosítani kell. A speciális fogvatartásnak azonban lehetnek negatív hatásai, amelyeket 
lehetőség szerint csökkenteni kell." A körletrészre nagyon szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, 
mind a fogvatartottak mozgatását, egymással való érintkezését, mind a külvilággal való 
kapcsolattartását illetően. A fogvatartott az intézetben folyó kulturális, vallási, szabadidős és 
sporttevékenységekben nem vehet részt, - a napi egy órás séta kivételével - gyakorlatilag nem 
hagyhatja el a zárkáját, annak berendezési tárgyaihoz nem férhet hozzá. A zárka berendezési tárgyai 
azonosak a különleges biztonságú zárka felszerelésével. 
Az országgyűlési biztos a korábbi jelentésére figyelemmel a 2001. január 15-én lezárt vizsgálata 
során megállapította, hogy az egyszemélyes zárkákat tartalmazó körletrész kialakítása a Szegedi 
Fegyház és Börtönben - melynek keretében az elítéltek meghatározott csoportjára nézve a bv. intézet 
parancsnoka írt elő határozatlan időtartamú, jogkorlátozó intézkedéseket - visszásságot okoz a 
jogállamiság és a belőle levezethető jogbiztonság elvével összefüggésben. A bv. intézetek 
parancsnokai az IM rendelet alapján jogosultak az intézetben különleges biztonságú körletet 
kialakítani, valamint egyes fogvatartottakat ilyen körletre helyezni; nincs hatáskörük azonban egyéb, a 
jogszabályokban nem szereplő biztonsági célú elkülönítésről rendelkezni. A Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnokának intézkedése olyan előírásokat tartalmaz, amelyek közvetlen kihatással 
vannak az állampolgárok jogaira és kötelezettségeire, így azokat csakis jogszabályban lehet rögzíteni.  
Az országgyűlési biztos ezért ajánlást tett az igazságügy-miniszternek, hogy amennyiben 
szükségesnek tartja, rendeletben szabályozza az egyéb, biztonsági célú elkülönítés alkalmazásának 
feltételeit. Az igazságügy-miniszter tájékoztatta a biztost, hogy az országos parancsnok 
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haladéktalanul intézkedett a helyi intézkedés hatályon kívül helyezése, és a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetése iránt, továbbá új parancsnoki intézkedést adott ki a biztonsági elkülönítés 
részletszabályainak egységes meghatározása érdekében. 
A Csongrád Megyei Főügyészség által megküldött iratokból megállapítható, hogy a panaszos 
Sátoraljaújhelyre való átszállítására a BVOP rendelkezése nyomán jogszerűen került sor, ezzel 
kapcsolatban alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot a biztos nem tárt fel. 
 
OBH 5833/1999. 
Nem hozható alkotmányos joggal összefüggésbe, ha a szabálysértési hatóság az eljárást a 
feljelentés visszavonását követően megszünteti, ha a visszavonást nem az eljáró 
önkormányzati köztisztviselő jogellenes magatartása okozza. 
A panaszos a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal "törvénytelen, összefonódásokkal terhelt, 
szövevényes" ügyintézését sérelmezte. Kifogásolta az ügyben eljáró ügyintéző magatartását, aki 
véleménye szerint nem volt "pártatlan". Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz való jog 
sérelmének alapos gyanúja miatt indított vizsgálatot, melynek során közigazgatási hivatal vezetőjétől 
kért tájékoztatást a panaszos ügyének elbírálásáról. Felkérte a polgármesteri hivatal szabálysértési 
előadójának magatartásával kapcsolatban az álláspontjának kifejtésére. A hivatalvezető arról 
értesítette a biztost, hogy a közigazgatási hivatal már két alkalommal folytatott vizsgálatot az ügyben. 
E szerint a panaszos az öröklés útján megszerzett ingatlanát nem használta életvitelszerűen, így az 
évek óta lakatlanul áll, és gondozatlan, elhanyagolt állapotban volt. Az ingatlant csak a szomszédos 
ingatlannal közös bejáróról lehetett megközelíteni, de a panaszos a szomszédos ingatlan 
tulajdonosával és családjával perben állt és évek óta rossz viszony volt közöttük. A felek vitatták a két 
ingatlan közötti telekhatárt, mert a szomszédok szerint a panaszos az ő ingatlanrészükre helyezte el a 
kerítést és ezzel 6 m2 területet jogosulatlanul használt. A pert a panaszos elveszítette, mert a bíróság 
arra kötelezte, hogy a vitatott területet adja vissza a szomszéd birtokába, aminek azonban nem tett 
eleget. 
A panaszos a szomszédja ellen szabálysértési feljelentést tett, melyben a közös bejáratuk 
eltorlaszolását és bizonyos vasoszlopok, T elemek (vasrácsok) eltűnését állította. A helyszíni szemle 
alkalmával bebizonyosodott, hogy a bejáraton a szomszéd nem tárolt árut. Az ügyintéző és a 
szomszéd megtalálták a vasoszlopokat a panaszos hóval befedett udvarán. Ezek már elrozsdásodott 
állapotban voltak és használati értéket nem képviseltek. Az  iratok tanúsága szerint a panaszos 
visszavonta a feljelentését. Ingatlanát 2000. tavaszán eladta, a házat azóta a tulajdonos elbontotta, és 
újat épített helyette. 
A közigazgatási hivatal mindkét ellenőrzése során vizsgálta az eljáró ügyintéző magatartását. Az 
ügyintéző határozottan cáfolta a panaszos által sérelmezett lekezelő bánásmódját, és az ügyben a 
panaszosnak hátrányt okozó elfogultságát. A vizsgálat egyéb adatai sem támasztották alá az 
ügyintézőnek a panaszos által kifogásolt magatartását. 
A közigazgatási hivatal vezetője a vizsgálatok alapján megállapította - amivel az országgyűlési biztos 
is egyetértett -, hogy a pilisvörösvári polgármesteri hivatal eljárásában mulasztás nem történt. A Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatal által lefolytatott vizsgálat és a tényállás teljes körű feltárását követően 
az országgyűlési biztos arra a következtetésre jutott, hogy a polgármesteri hivatal eljárása a 
tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben nem okozott visszásságot, ezért a 2001. február 
28-án kelt jelentésében az eljárást megszüntette. 
 
OBH 5919/1999. 
A gyermek jogairól szóló törvény rendelkezéseit, ezáltal a jogbiztonsággal összefüggő 
visszásságot okoz a rendőrség, ha gyermekeket előállítanak és büntetőeljárásban a törvényes 
képviselő jelenléte nélkül hallgatják ki. 
A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert gyermekkorú fiát a Gödöllői 
Rendőrkapitányságra előállították és bűncselekmény alapos gyanúja miatt szülői jelenlét nélkül 
kihallgatták. A panasz alapján az országgyűlési biztos a jogbiztonság, valamint a jogorvoslathoz való 
jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el és a Gödöllői Rendőrkapitányságtól beszerezte az 
ügy iratait. 
A tényállás szerint Csömörön leégett egy épülőfélben lévő családi ház tetőszerkezete. A tűzoltóság 
megállapította, hogy a tüzet két iskolás korú fiú szándékos gyújtogatása okozta. A beszerzett adatok 
alapján a csömöri Általános Iskolából előállították a gyermekkorú tanulókat. A rendőrök a két fiút a 
Gödöllői Rendőrkapitányságra vitték. A szülők távollétében a Bűnügyi Osztály vezetője eseti gondnok 
kirendelését kérte a gyámhivataltól. A kirendelt gondnok jelenlétében a gyermekkorúakat 
meghallgatták. Mindketten elismerték és egybehangzóan elmondták, hogy a tüzet ők okozták, amikor 
a lakatlan ház padlásterében gyufával játszottak. A meghallgatást követően a fiúkat visszavitték 
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Csömörre  - kérésüknek megfelelően - az iskolájukhoz. A nyomozást büntethetőséget kizáró ok 
(gyermekkor) miatt megszüntették. 
A szülők panasszal éltek a rendőrkapitányságon az intézkedés ellen. Sérelmezték, hogy 
gyermekeiket a távollétükben hallgatták meg, illetve azt hogy bántalmazással, fenyegetéssel bírták rá 
őket a cselekmény beismerésére. A bántalmazás miatt feljelentést tettek. A Pest Megyei Ügyészségi 
Nyomozó Hivatal a Btk. 227. §-ba ütköző kényszervallatás bűntettének gyanúja miatt nyomozást 
rendelt el. A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 93. 
§ (2) bekezdésére tekintettel - vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat eredményeként a panaszt elutasította. 
A szülők fellebbezésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Gödöllői Rendőrkapitányság 
határozatát megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A megismételt eljárásban a rendőrkapitány a 
panaszt elbírálás végett megküldte a Gödöllői Városi Ügyészségnek. Az ügyészség az előállítás 
tekintetében helyt adott a panasznak. Álláspontjuk szerint a gyermekkorúak által elkövetett 
tényállásszerű cselekmény - alany hiányában - nem bűncselekmény, így nem lett volna mód az 
előállításukra sem. Meghallgatásukkal kapcsolatban ugyanakkor megállapították, hogy az a törvényi 
előírásoknak megfelelően történt, mivel a meghallgatás - a törvényes képviselők sikertelen értesítését 
követően - a gyámhatóság által kirendelt gondnok jelenlétében történt. 
A kényszervallatás miatt elrendelt nyomozást a Pest Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal - mivel 
nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése - megszüntette.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a kapitányság rendőrei az előállítással megsértették a 
rendőrségről szóló törvény, továbbá a gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án 
kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény rendelkezéseit, ezáltal a jogbiztonsággal 
összefüggő visszásságot okoztak. Tekintettel arra, hogy az ügyészi szervek intézkedései a 
keletkezett jogsérelmet részben orvosolták, az ügyben ajánlást nem tett, azonban 2001 júniusában 
kelt jelentésében felhívta a Pest megyei rendőrfőkapitány figyelmét, hogy a hasonló esetek elkerülése 
érdekében a kiskorúakat érintő eljárásokban fordítson megkülönböztetett figyelmet a jogszabályi 
előírások betartatására. 
 
5.2. A 2000-ben iktatott panaszok  
 
OBH 282/2000. 
A tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a panaszhoz való joggal összefüggésben 
okozott visszásságot az önkormányzat a késedelmes eljárással, mert a vízrendezés és a 
csapadékvíz elvezetés megoldatlansága, illetve a beruházás elhúzódása miatt a település 
épületeinek állaga, az időjárástól függően időről-időre veszélybe került. 
A panaszos azért fordult az országgyűlési biztos, mert sérelmezte az önkormányzat eljárását a 
csapadék- és belvíz-elvezetési ügyében.  
A vizsgálat az Alkotmányban biztosított panaszhoz, tulajdonhoz és egészséges környezethez  való 
jog megsértésének gyanúja miatt indult. 
A belvíz és csapadékvíz elvezetés hiányosságaival kapcsolatban több településről érkezett panasz. 
Az országgyűlési biztos már az OBH 5923/1999. számú ügyben felkérte az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság vezetőjét annak kivizsgálására, hogy az országos vízügyi felügyelet a feladat ellátását 
hogyan ellenőrzi, illetve annak elmaradása esetén milyen intézkedéseket tett. Az országos képet adó 
jelentésben a biztos több kezdeményezést, ajánlást tett a települési önkormányzatoknak és a 
regionális vízügyi igazgatóságoknak, illetve a feltárt visszásságok megoldása érdekében a 
miniszterelnökhöz fordult.  
A gödi önkormányzatot érintő vizsgálatban a korábbi jelentéssel egybehangzóan rámutatott, hogy az 
1990. LXV. törvény az önkormányzatok feladataként határozta meg a vízrendezést, a csapadékvíz 
elvezetést és a csatornázást. A vízgazdálkodási törvény emellett az önkormányzatok feladatai között 
említi a vízkár elhárítását is.  
A vizsgálat megállapította, hogy Göd Város Önkormányzata a feladatának eleget kívánt tenni, a 
beruházást megkezdte, és a rendelkezésére álló anyagi lehetőségekhez mérten az folyamatban is 
van. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a panaszos a beadványaira késve kapott választ. A 
közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló törvény az eljárási határidő 
szempontjából nem olyan szigorú mint az államigazgatási eljárásról szóló törvény, de ha 30 napon 
belül a panasz érdemben nem válaszolható meg, úgy annak okairól, és a válasz várható időpontjáról 
kell a panaszost értesíteni. 
A vizsgált ügyben ez nem történt meg, ezért az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 
késedelmes eljárás az Alkotmányban deklarált panaszhoz való joggal összefüggésben visszásságot 
okozott. A vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága, illetőleg a beruházás 
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elhúzódása az Alkotmányban garantált tulajdonhoz való joggal összefüggésben visszás helyzetet 
teremtett, mivel az épületek  állaga a csapadékos időjárást követően időről-időre veszélybe került.  
Az országgyűlési biztos felhívta a gödi jegyzőt az eljárási határidők pontos betartására és 
betartatására. Felkérte a polgármestert, hogy a belvíz megelőzése érdekében az önkormányzat a 
megkezdett beruházást - a költségvetés függvényében - a lehető legrövidebb időn belül fejezze be, és 
a mélyen fekvő terület csapadékvíz elvezetésére is fordítson fokozott figyelmet. 
Az önkormányzat a kezdeményezést elfogadta. Válaszában közölte, hogy a 2001. évi 
költségvetésükben elkülönített pénzeszközökből az érintett terület belvízelvezető rendszere 
elsőbbséget élvez, és arra törekednek, hogy a beruházás az egész településen mielőbb 
megvalósuljon.  
 
OBH 458/2000. 
Nem keletkezik alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság, ha az országos rendőrfőkapitány 
napirenden tartja az általa is indokoltnak tartott jogszabály-módosítások előkészítését, majd 
beterjesztését. 
A panaszos vadász és a vadászati jog gyakorlásával, illetve átmeneti szüneteltetése esetén követett 
kamarai gyakorlattal kapcsolatos sérelmei miatt fordult az országgyűlési biztoshoz. Azt kifogásolta, 
hogy a Magyar Vadászkamara Komárom-Esztergom megyei területi szerve tájékoztatja a helyi 
rendőrkapitányságot mindazon vadászati joggal rendelkező személyekről, akik az adott évben február 
28-ig nem váltják ki az éves vadászati jegyüket. Ezen értesítés alapján a rendőrség az érintett 
személy fegyvertartási engedélyét 1 évi időtartamra visszavonja, és annak visszaadását ismételt 
elméleti és gyakorlati vizsga eredményes letételéhez köti. Ezzel együtt belügyminiszteri rendelet 
alapján igazgatási szolgáltatási díjat számolnak fel a fegyvertartási engedély meghosszabbítása 
címén. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság, a hátrányos megkülönböztetés tilalma sérelmének gyanúja 
miatt vizsgálatot rendelt el. A panasz mellékletei között szerepelt az ORFK Közbiztonsági 
Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztályának állásfoglalása, amely a 
hivatkozott BM rendeletre figyelemmel nem látott lehetőséget a sérelem orvoslására. 
Az országgyűlési biztos megkeresésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
közigazgatási államtitkára is hasonlóan válaszolt. A kifogásolt eljárás megváltoztatására csak a 
fegyvertartást szabályozó 115/1991. (IX.10.) Kormányrendelet módosításával látott lehetőséget. 
Az országos rendőrfőkapitány szerint a fegyvertartási engedélyek megújításával kapcsolatos 
gyakorlattal a Belügyminisztérium egyetértett és az ORFK gyakorlatát az ügyészség elfogadta. 
Elismerte azonban, hogy a 14/1991. (X.31.) BM rendeletben nem egyértelmű az engedélyek 
megújításáért fizetendő díj megállapítása. A megújítás végrehajtásánál a fegyverek számától függ a 
fizetendő díj összege, a fegyverek jellegétől pedig a hatáskör megállapítása. 
A rendőrség által felismert ellentmondásra, illetve értelmezési nehézségre tekintettel az országos 
rendőrfőkapitány iránymutatást adott ki, amely egyértelművé tette, hogy mely típusú fegyver 
tartásának megújítását mely rendőri szervnél kell kérni. Ez kiegészült a 174-29/1997. számú 
Módszertani Útmutató VI. fejezetével. Mindkét okmány a 242/1996. (XII.27.) Korm. rendelettel 
módosított 115/1991. (IX.10.) Korm. rendelet egységes értelmezésére és végrehajtására szolgál. 
Tényként kell elfogadni, hogy a fegyvertartási engedély visszavonásával és a fegyver szállításával, 
majd huzamosabb ideig történő tárolásával kapcsolatban a rendőrségnek komoly anyagi terhei 
származnak. Nem kifogásolható az a gyakorlat, hogy ezt a költséget áthárítják az ügyfelekre. 
Az országgyűlési biztos egyetértett az országos rendőrfőkapitánnyal abban, hogy a 14/1991. (X.31.) 
BM rendelet módosításra szorul, és elfogadta azt az érvet, hogy azzal meg kell várni a készülő 
fegyvertörvényt. Annak várhatóan több újszerű és az eddigieknél szigorúbb rendelkezése lesz, ezért a 
végrehajtása tárgyában készülő jogszabályoknak azokhoz kell igazodniuk. A vizsgált területet 
egyébként a rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri. Ezt bizonyítja a 6/1999. számú ORFK 
intézkedés, amely a jelentős kárt okozó orvvadászatot hivatott visszaszorítani. Az országgyűlési 
biztos visszásságot nem állapított meg, de felhívta az országos rendőrfőkapitány figyelmét, hogy 
változatlanul tartsa napirenden az általa is indokoltnak tartott jogszabály-módosítások előkészítését, 
majd beterjesztését. Az új jogszabályok kerüljék a kifogásolt ellentmondásokat és értelmezési 
nehézséget okozó pontatlanságokat. Ennek érdekében a jelenleg alkalmazott Módszertani Útmutató 
hasznos anyaga is kerüljön a jogszabályba.   
 
OBH 481/2000.  
Nem okoz a jogállamiságból fakadó jogbiztonsággal összefüggésben visszásságot a 
képviselő- testület, ha árhatósági hatáskörében rendelkezésre állási díjat vezet be. 
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A panaszos az országgyűlési biztoshoz írott levelében sérelmezte, hogy a Nagykovácsi Vízközmű Kft. 
rendelkezésre állási díjat vezetett be. Kifogásolta annak mértékét és azt is, hogy az új szolgáltató a 
fogyasztók hozzájárulása nélkül vette át a szolgáltatást, pedig lehet, hogy a lakosság szívesebben 
maradt volna az előző szolgáltatónál, mivel az nem alkalmazott rendelkezésre állási díjat. Panaszolta 
még, hogy az ingatlant ősztől tavaszig nem is használja, a rendelkezésre állási díjat azonban erre az 
időre is fizetnie kell. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot. 
A szolgáltatást 1998. december 31-ig az Érd és Térsége Vízközmű Kft. nyújtotta, majd azt a 
Nagykovácsi Vízközmű Kft. vette át. Az önkormányzat ekkor vezette be a rendelkezésre állási díjat 
A rendelkezésre állási díjat kifogásoló panaszokkal az országgyűlési biztosok már több alkalommal 
foglalkoztak (OBH 5673/1999, 4090/1999, 3667/1999), ezért a biztos ezen ügy elbírálása során is 
irányadónak tartotta a jelentések megállapításait. A rendelkezésre állás lényege az, hogy a 
szolgáltató a ténylegesen elhasznált víz mennyiségétől, időbeli megoszlásától függetlenül felel azért, 
hogy a fogyasztót a víz használatában semmi se akadályozza. A szolgáltatás lényege, hogy a 
fogyasztó saját döntésétől függően, bármikor hozzájuthat a vízhez, holott annak tényleges 
igénybevételét egy sor olyan körülmény befolyásolja, amelyhez szakértelem, felszereltség, munkaerő 
szükséges, ezekkel pedig a fogyasztó nem rendelkezik. A fogyasztónak is költségeket jelentene a 
"rendelkezésre állás" mint szolgáltatás által lefedett tevékenységek biztosítása, ha arról maga 
próbálna gondoskodni. Tehát a vízszolgáltatáshoz, de minden egyéb közüzemi szolgáltatáshoz 
kapcsolódnak olyan tevékenységek, munkafolyamatok, melyeket akkor is el kell végezni, ha a 
fogyasztó éppen nem veszi igénybe a szolgáltatást, pontosan azért, hogy a fogyasztónak az állandó 
igénybevétel lehetőségét a szolgáltató biztosíthassa.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy nem okoz alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszásságot a képviselő testület, ha árhatósági hatáskörében rendelkezésre állási díjat vezet be. 
A panaszos sérelmezte azt is, hogy túl magas a rendelkezésre állási díj mértéke. Ezen pontnál a 
panaszos arra kérte az országgyűlési biztost, hogy egy árhatóság által, önkormányzati rendeletben 
megállapított díj mértékét vizsgálja felül. Az elemzés során a biztos megállapította, hogy erre nincs 
hatásköre. 
A vizsgált esetben 1999. január 1-ig az Érd és Térsége Vízközmű Kft. látta el a szolgáltatói 
feladatokat, majd a szerződést az önkormányzat felmondta, és ettől fogva a Nagykovácsi Vízközmű 
Kft. látja el vízzel a települést. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján az  egészséges ivóvíz biztosítása a helyi 
önkormányzat feladata és nem a lakosságé.  A panaszos figyelmen kívül hagyta azt, hogy a 
viziközmű lakossági részvétellel történő megépítése nem jelenti azt, hogy a beruházás után a 
szolgáltatás szabályozásában is részt kellene vennie, ezért a beadvány ezen részét mint 
nyilvánvalóan alaptalant a biztos elutasította. 
Az elemzés annak megállapítására is irányult, hogy a panaszos fordult-e a szolgáltatóhoz panasszal 
annak érekében, hogy számoljon el a beszedett rendelkezésre állási díjak sorsával. Az adatgyűjtés 
során az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panaszos nem fordult a szolgáltatóhoz a 
helyzetet tisztázása érdekében, így a jogorvoslati lehetőségét nem merítette ki, ezért az országgyűlési 
biztos a hatásköre hiányát állapította meg, és a panaszt 2001. január 10-én elutasította. 
 
OBH 493/2000. 
Az ifjúság kiemelt védelemhez, valamint a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéshez fűződő jogával összefüggő visszásságot okoz, ha a fogyatékos gyermeket csak 
hosszú idő múlva tudják állapotának megfelelő intézménybe helyezni.  
A Budapest XVI. kerület gyámhivatalának vezetője kifogásolta, hogy egy gyermekotthonban élő 
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermeket a kijelölt intézmények helyhiányra hivatkozva nem 
fogadtak. A panaszos a konkrét üggyel más hasonló sorsú gyermekek elhelyezési problémájára is fel 
akarta hívni a figyelmet. 
Az országgyűlési biztos a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, valamint az ifjúság 
védelméhez való alkotmányos joga sérelmének gyanúja miatt 2000 januárjában vizsgálatot indított, és 
az üggyel kapcsolatban tájékoztatást kért az illetékes főpolgármester-helyettestől. 
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekről a 4. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
Bizottság megállapította, hogy a kiskorú nem oktatható, de képezhető, ezért a gondozási helyének 
megváltoztatását, fogyatékosok ápoló-gondozó intézetében történő képzését javasolták. A bizottság 
és a gyám gondozási helynek három alkalmas intézményt is javasolt, de azok vezetői jelezték, hogy a 
gyermeket helyhiány miatt nem tudják fogadni. 
A főpolgármester-helyettes 2000 januárjában arról tájékoztatta a gyámhivatalt, hogy a főváros 
egészségügyi gyermekotthonaiban nincs a gyermek korának, nemének és állapotának megfelelő 
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férőhely, de várhatóan még az első félévben elhelyezést tudnak biztosítani a számára. A gyermeket a 
gyámhivatal 2000 júniusában az állapotának megfelelő intézménybe elhelyezte. 
A főpolgármester-helyettes tájékoztatása szerint a főváros egészségügyi gyermekotthonaiban a tárgyi 
és személyi feltételek a kiskorú fogyatékosok ellátásának felelnek meg, de a gondozottak több mint 
ötöde tizennyolc éven felüli. Csak ritkán szabadulnak fel férőhelyek. A megfelelő otthonba történő 
továbbhelyezésük súlyos nehézségekbe ütközik, mivel a fogyatékos gondozottak ellátását biztosító 
Fővárosi Önkormányzati intézmények a fővárostól távol működnek. Ezeknek az intézményeknek a 
befogadóképessége igen korlátozott, ezért a fenntartó a létszámbővítést, az intézmények 
Budapesthez közelebbi elhelyezését tűzte ki célul. A Fővárosi Önkormányzat a fogyatékos emberek 
ápolását, gondozását biztosító intézmények létszámát folyamatosan bővíti, működési körülményüket 
javítja. Ezen igyekezetüket azonban a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek erősen befolyásolják, 
korlátozzák. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a fogyatékos kiskorú elhúzódó elhelyezése a gyermek 
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, valamint az ifjúság védelméhez való alkotmányos jogokkal 
összefüggésben visszásságot okozott. 
A gyámhivatalok feladatát az átmeneti nevelésbe vett gyermekek elhelyezésével kapcsolatban 
kormányrendelet szabályozza. A tartósan beteg vagy fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy 
tanulási zavarokkal küzdő, valamint a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró gyermek számára olyan 
gondozási helyet kell kijelölni, amely képes biztosítani a speciális ellátását. A kijelölési kötelezettség 
azonban nem eredményezi automatikusan a gyermekek megfelelő elhelyezését. A szociális törvény 
hatálya alá tartozó egészségügyi gyermekotthonban elhelyezést a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye és a beutaló határozat alapján csak üres férőhelyekre biztosítanak. A gyámhivatal 
köteles a gyermek sajátos szükségleteinek megfelelő gondozási helyet kijelölni, az érintett intézmény 
azonban csak üres férőhely esetén tudja a gyermeket fogadni. A jogszabály szerint, ha az ellátásra 
vonatkozó igény a beutaló határozat megküldését követően férőhely hiányában nem teljesíthető, az 
intézményvezető nyilvántartásba veszi a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik az 
elhelyezéséről. Az egészségügyi gyermekotthonok tizennyolc éven felüli gondozottainak megfelelő 
otthonba  történő továbbhelyezése sem kötelezettség. A jelenlegi helyzet megváltozása, a férőhely 
hiány csökkentése csak a tartósan beteg, fogyatékos kiskorúak sajátos igényeit biztosító intézmények 
megfelelő fejlesztésétől, új férőhelyek kialakításától várható.  
A Szociális és Családügyi Minisztérium a gyermekvédelmi törvény tervezett módosításában már 
egyértelművé teszi, hogy a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított otthont nyújtó ellátás 
során milyen egészségi és személyiség állapotú gyermeknek kell különleges ellátást, illetve speciális 
ellátást biztosítani, ezért az országgyűlési biztos jogszabály alkotására vonatkozó ajánlást nem tett. A 
helyzet javítása érdekében a törvény módosítása mellett azonban fontosnak tartotta az igények, a 
jelenlegi lehetőségek és nehézségek pontos ismeretét, valamint az ezekhez kapcsolódó fejlesztési 
tervek részletes kidolgozását. 
Az országgyűlési biztos 2001 augusztusában felkérte a főpolgármestert, hogy mérje fel mennyiben és 
milyen módon biztosított a fővárosi fogyatékos, tartósan beteg kiskorúak különleges ellátása, milyen 
arányban várakoznak intézményi elhelyezésre. A feltárt igényekre és a jogszabályi előírásokra 
figyelemmel dolgozzon ki koncepciót a tartósan beteg, fogyatékos kiskorúak speciális ellátását 
biztosító intézmények továbbfejlesztésére.  
Felkérte továbbá a szociális és családügyi minisztert, hogy készítsen országos szintű felmérést a 
tartósan beteg, fogyatékos kiskorúak speciális igényeit biztosító intézményi ellátásról, a várakozók 
arányáról, a várakozási idő hosszáról. Tájékoztassa, hogy milyen intézkedéseket kezdeményeznek a 
feltárt problémák megoldására, és hogyan kívánják a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén 
az önkormányzatok intézményfejlesztési feladatait támogatni, elősegíteni.  
Az érintettek az ajánlásokat határidőben elfogadták. A miniszter a felmérést elkészítette. 
 
OBH 927/2000 
Nem okoz alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot az önkormányzat az általános iskola 
megszüntetésével, ha előtte kikéri az érintettek véleményét, és a döntés nem okoz aránytalan 
terhet a tanulóknak, vagy nem jár az oktatás színvonalának csökkenésével. 
A panaszos a zuglói Gárdonyi Géza Általános Iskola szülői közössége, diákjai és tantestülete 
nevében fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz az önkormányzatnak az iskola 
megszüntetésével kapcsolatos tervei miatt. Kifogásolta, hogy a döntés során nem vették figyelembe a 
nagy hagyományokkal rendelkező iskola kiemelkedő teljesítményét és kiegyensúlyozott működését. 
Az iskola kiválasztását sem szakmai, sem anyagi indokok nem igazolják. Kifogásolta még, hogy az 
önkormányzat az iskolák körzethatárát már februárban, a végleges döntés és a beiratkozások 
lezajlása előtt megváltoztatta, és abban már a Gárdonyi nem is szerepelt. 
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Az országgyűlési biztos a művelődéshez való alkotmányos joggal összefüggő visszásság gyanúja 
miatt vizsgálatot indított, és megkereste az önkormányzatot. A válasz szerint a képviselőtestület az 
intézmény megszüntetéséről a 129/2000. (III.10.) sz. határozattal döntött, és a határozat 
végrehajtásáról készített beszámolót a 2000. szeptember 19-i ülésén elfogadta. 
Az országgyűlési biztos vizsgálata megállapította, hogy önkormányzat az iskolák körzethatárának 
megváltoztatásával kijelölte azokat az iskolákat, amelyek kötelesek a tanulókat felvenni, de a szülők 
az iskolaválasztási szabadságukkal élve dönthettek másik iskola mellett. Annak megítélésére, hogy 
valamely tanulónak az iskola megszüntetése okozott-e aránytalan terhet, néha csak utólag van 
lehetőség, ezért az országgyűlési biztos a következő tanévre történő beiratkozásokat is figyelemmel 
kísérte. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tanulók négyötöde a kerület többi általános iskoláiba, 
egyházi iskolába, vagy hatosztályos gimnáziumba iratkozott be. Többen azonban kerületen kívüli 
iskolát választottak. Az iskolában folyó testnevelés tagozatos képzést a kerület másik iskolája, a 
Német Imre Általános Iskola folyamatosan biztosítja.  
Az országgyűlési biztos az utólagos ellenőrzés alapján megállapította, hogy az önkormányzat döntése 
a tanulóknak és szüleiknek nem okozott aránytalan terhet, és ezzel az önkormányzat az eljárásában 
alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot nem okozott, ezért a vizsgálatot a 2001. május 15-i 
jelentésével megszüntette. 
 
OBH 1302/2000. 
A hivatásos állományú dolgozónak a jogbiztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz és a kérelem 
előterjesztéshez való jogával összefüggő visszásságot okoz az elöljárója, ha az írásban 
benyújtott kérelmét a vezető nem írásban bírálja el, és a döntésről csak szóban tájékoztatja. 
A nemzetbiztonsági hivatal egy hivatásos állományú tagjának panasza alapján az országgyűlési 
biztos az OBH 5403/1998. számú jelentésében a végzett munka mennyisége és minősége szerinti 
jövedelemhez való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot állapított meg, ezért ajánlásokat tett 
a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszternek, aki azokat teljesítette. Hivatali 
munkája során viszont tudomására jutott az ombudsmannak, hogy a korábbi vizsgálata során a 
panaszos ügyintézői gépjárművezetői engedélyét bevonták, amit később írásbeli kezdeményezésére 
sem kapott vissza, sőt írásban választ sem kapott kérelmére. Az országgyűlési biztos a jogbiztonság 
követelménye, valamint a tisztességes eljáráshoz, a kérelem vagy panasz előterjesztéshez való jog, 
továbbá a diszkrimináció tilalma sérelmének gyanúja miatt hivatalból indított utóvizsgálatot, melynek 
során a tárca nélküli minisztert felülvizsgálatra kérte fel. A minisztertől kapott válasz alapján 
megállapította, hogy a gépjárművezetői engedély iránti kérelem szóbeli elbírálásával, és a döntésről 
adott szóbeli tájékoztatással sérült a jogbiztonság követelménye, továbbá a panaszos tisztességes 
eljáráshoz és a kérelem előterjesztéshez való joga.  
Az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot annak ellenére megállapította az ombudsman, hogy 
a mulasztás nem érintette a kérelem tárgyában hozott döntést, mivel - bár látszólag formai 
követelmény - fontos tartalmi előírásokkal járó jogszabályi rendelkezés az, hogy az érintett kérelmére 
a jogszabályban meghatározott esetekben írásban kell válaszolni. Az biztos rámutatott arra is, hogy 
nem fogadható el a Nemzetbiztonsági Hivatal eljáró tagjának az a magatartása, hogy a hivatásos 
állományú dolgozó kérelmére írásban nem, csupán szóban válaszol.  
Az országgyűlési biztos a megállapított alkotmányos joggal összefüggő visszásság ellenére nem tett 
ajánlást, mivel elegendőnek és megfelelőnek tartotta a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca 
nélküli miniszter saját hatáskörében tett azon intézkedését, hogy felhívta a Nemzetbiztonsági Hivatal 
főigazgatójának figyelmét a hasonló mulasztások jövőbeni elkerülésére. 
 
OBH 1814/2000. 
A védelemhez való joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okoz a terhelő és mentő, 
valamint a büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülmények megállapítását szolgáló 
eljárásjogi szabályok megsértése, mivel jelentős mértékben megnehezíti a terhelt védekezését. 
A nyomozás indokolatlan elhúzódása, és az ügyészi rendelkezések végrehajtásának 
elmulasztása a jogbiztonság követelményét sérti. 
A panaszos sérelmezte, hogy korábbi üzleti partnere feljelentése alapján a rendőrség - előzetes 
letartóztatás mellett - megalapozatlan büntető eljárást indított ellene. Vállalkozásának iratait 
lefoglalták, de a védekezését alátámasztó iratok a rendőrségre történt beszállítás során eltűntek.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese a jogbiztonsághoz, valamint a tisztességes eljáráshoz 
való jog és a védelemhez való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságtól beszerezte az eljárási iratokat.  
A panaszos egy társasház lakásainak megvásárlásával kapcsolatos sikertelen üzleti, elszámolási vita 
után csalás gyanúja miatt feljelentést tett üzlettársa ellen. A nyomozást a BRFK Vizsgálati Főosztálya 
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megszüntette. A panaszos üzlettársa ugyancsak feljelentést tett a panaszos ellen, különösen nagy 
értékre elkövetett sikkasztás bűntettének gyanúja miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Gazdaságvédelmi Osztálya házkutatást tartott a panaszos lakásán és irodájában, majd a panaszost 
előállították, őrizetbe vették és két nappal később letartóztatták.  
A panaszos és védője kérték az előzetes letartóztatás megszüntetését. A védő a kérelemhez csatolta 
azokat a bizonylatokat, amelyek alkalmasak voltak a gyanúsításban szereplő kb. 50 millió forint 
eltulajdonításának cáfolatára. A panaszos előzetes letartóztatását a Fővárosi Bíróság megszüntette. A 
bíróság megállapította, hogy az előzetes letartóztatás elrendelése óta lefolytatott nyomozás adatai, 
különösen a becsatolt bizonylatok a sikkasztás bűntettének alapos gyanúját nem támasztják alá. Mivel 
a bűncselekmény jogi minősítése enyhébb lett, a bűncselekmény súlya az előzetes letartóztatás 
fenntartását nem indokolta.  A panaszos sérelmezte, hogy fogva tartása alatt, a rendőrség épülete 
előtt, őrizetlenül parkoló gépkocsijának csomagtartójából eltűnt a pilótatáskája, valamint az abban lévő 
iratok. Panaszát a BRFK GVO vezetője a panasztétel után két héttel kivizsgáltatta. A vizsgálat 
eredményéről egy hónappal később írásban tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget. Az előállítást 
végző nyomozók jelentései szerint a panaszban leírt táska nem volt a gépkocsiban. A panasz 
kivizsgálásának eredményéről a panasztevőt nem értesítették.  
A hatóság nem gondoskodott a panaszos felügyelet nélkül maradt gépkocsijának biztonságba 
helyezéséről, ezzel megsértette a Be. 94. §-ában meghatározott kötelezettséget. A hatóság azon 
gyakorlata, hogy az egyes házkutatási helyszíneken feltalált cégiratokat tételes jegyzékbevétel nélkül, 
bezsákolva elszállították, és csak hetekkel a gyanúsított letartóztatását követően vizsgálták át a 
panaszos védelemhez való jogát sértette. Az eljárás kezdetén a panaszos, és védője nem 
rendelkeztek részletes információval a lefoglalt iratokról. A panaszos részére csak két hónappal a 
letartóztatás elrendelése után vált ismertté, hogy ügyének megítélése szempontjából lényeges iratok 
nem szerepelnek a bűnjeljegyzékben. A büntetőeljárás indokolatlanul elhúzódott. A nyomozás 
elrendelése után három évvel, a felügyeletet gyakorló ügyész kifogásolta, hogy a nyomozó hatóság az 
ügyészi rendelkezéseket nem hajtotta végre, egyes tényállási elemek tekintetében érdemi nyomozati 
cselekményeket nem végeztek el, a nyomozás során ismertté vált tények és bizonyítékok ellenére 
megalapozatlanul fenntartották a terhelt cselekményének minősítésével kapcsolatos koncepciójukat. 
A büntetőeljárás objektivitását, a valóságnak megfelelő tényállás megállapítását, a terhelő és mentő, 
valamint a büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülmények megállapítását szolgáló 
eljárásjogi szabályok megsértése jelentős mértékben megnehezítette a terhelt védekezését, ezáltal a 
védelemhez való joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okozott. A nyomozás elhúzódása 
egyúttal a jogbiztonság követelményét is sértette. A biztos általános helyettese a 2001. októberi 
jelentésében felkérte a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy tegye meg a visszásságok jövőbeli 
elkerüléséhez szükséges intézkedéseket, és gondoskodjon a lefoglalásra vonatkozó eljárásjogi 
szabályok betarttatásáról. A főkapitány az ajánlásokat elfogadta, a javasolt intézkedéseket megtette. 
 
OBH 1942/2000. 
Nem okoz az egészséges környezethez való joggal és a gyermeki jogokkal összefüggő 
visszásságot az önkormányzat, ha a szociális bérlakás iránti kérelmet annak ellenére nem tudja 
kielégíteni, hogy a kérelmező családja egészségtelen lakáskörülmények között él. 
A panaszos sérelmezte, hogy a székesfehérvári önkormányzat annak ellenére nem biztosított 
számára lakást, hogy kérelmében igazolta, kiskorú gyermekei allergiás betegségét a jelenlegi 
lakásának egészségre ártalmas állapota okozza. 
Az országgyűlési biztos az egészséges környezethez való jog és a gyermeki jogok sérelmének 
gyanúja miatt indított vizsgálatot. Ennek során megkereste az önkormányzat polgármesterét és a 
gyermekjóléti szolgálat vezetőjét. A polgármester az országgyűlési biztost tájékoztatta, hogy a 
panaszos igényét az 1998. november 24-én benyújtott kérelme alapján nyilvántartásba vették, és 
megállapították, hogy jogosult önkormányzati bérlakásra. A városban azonban sok, hasonlóan rossz 
körülmény között élő, alacsony jövedelmű család várja az önkormányzattól lakáshelyzete megoldását. 
Az elmúlt években lezajlott lakásprivatizáció miatt az önkormányzati bérlakás állomány 
nagymértékben lecsökkent. Az önkormányzati tulajdonban maradt lakásokból évente csak 6-8 db 
bérlakás üresedik meg. Ezeknek is csak az egy része használható fel a lakáskérelmek teljesítésére, 
mivel az önkormányzatot kötelező elhelyezési feladatok is terhelik.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az egészségtelen lakáskörülmények következtében a 
panaszosnak és családjának a környezete egészségügyi szempontból nem megfelelő, a kiskorú 
gyermekek allergiás betegségének a gyógyítását hátráltatja.  Mindezek a körülmények együttesen az 
egészséges környezethez való jog sérelmét okozták. A jogsérelem megállapítása mellett ugyanakkor 
vizsgálta az egészséges környezethez való jog érvényesítésének a lehetőségeit is. A jogérvényesítés 
lehetséges eszközeit a jogszabályok határozzák meg.  
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Az önkormányzati rendelet a bérlakáshoz jutás feltételeit a kérelmezők vagyoni, jövedelmi és családi 
körülményeit figyelembe véve állapította meg. A kérelem teljesítésének feltétele azonban az, hogy az 
önkormányzat megfelelő számú, szociális jelleggel bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakással 
rendelkezzen. A szociális jelleggel bérbe adható lakások hiánya pedig nem a jog, hanem a gazdaság 
körébe tartozó kérdés. 
Az országgyűlési biztos az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot nem 
állapított meg, mivel a székesfehérvári önkormányzat a jogszabálynak megfelelően járt el a panaszos 
kérelmében. Az önkormányzat, a korlátozott lehetőségei ellenére is törekszik a panaszos 
lakáshelyzetének mielőbbi megoldására. 
A vizsgálat a gyermeki jogokkal összefüggésben kiterjedt a panaszos gyermekeiről való 
önkormányzati gondoskodásra is, és megállapította, hogy a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti 
Szolgálat a családgondozás keretében folyamatosan segítséget nyújtanak a gyermekek 
nevelkedéséhez. A gyermekek családban történő nevelkedését segítő ellátást - a gyermekvédelmi 
rendszeren keresztül - a család megkapja. 
A vizsgált alkotmányos állampolgári jogokkal összefüggésben az országgyűlési biztos a 2001. január 
22-én kelt jelentésében visszásságot nem állapított meg, ezért az ügyben ajánlást, kezdeményezést 
nem tett.  
 
OBH 1951/2000. 
A jogbiztonság érvényesülését veszélyeztetheti a hatósági ügyintézés tartós zavara, ha a 
személyi vagy tárgyi feltételek hiányosságai miatt a hatóság a feladatainak nem képes eleget 
tenni, késedelmesen vagy egyáltalán nem hoz határozatot, és az eljárása vagy intézkedése az 
állampolgárok alkotmányos jogait is érintő sérelmet okoz.  
A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert elveszett okmányainak pótlása a Bp. III. 
kerületi Önkormányzat Okmányirodájában csak több munkanapját igénybevevő ügyintézés, és 
többszöri sorbaállás után sikerült, mert az annak kiadáshoz szükséges alapiratokról, beszerzésükről 
nem kapott megfelelő tájékoztatást. Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz való jog 
sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot. 
Az okmányirodák 2000. január 1-jétől vették át és kezdték meg egyes, korábban redőségi hatáskörbe 
tartozó okmányok kiadását. A panaszos sérelmesnek tartotta, hogy három hivatalban (rendőrség, 
okmányiroda, anyakönyvi hivatal) kellett az ügyét elintéznie, a félfogadási idők mindenütt úgy voltak 
megállapítva, hogy emiatt munkahelyéről el kellett jönnie, vagy szabadságot kellett kivennie. Minden 
hivatalban csak hosszabb sorbaállást követően jutott az érdemi ügyintéző elé. Rajtuk kívül - előzetes 
telefon-érdeklődésre - senki nem tudott pontos felvilágosítást adni a szükséges kellékekről és 
alapiratokról. A polgármester tájékoztatása szerint a kerületi okmányiroda 4 fő okmányügyintézővel 
kezdte meg működését, ami a kerület 135-140 ezres lakosságához mérten alacsonynak bizonyult. A 
dolgozók felkészítésének színvonala, a Belügyminisztérium által biztosított technológia, az anyagi és 
tárgyi eszközök elégtelensége, az okmányirodák elhelyezésének megoldásához szükséges teljes 
információhiány eredményezte, hogy a hatósági munka nem tudott zökkenőmentesen megindulni. A 
működéssel kapcsolatos problémákat többször jelezték a Belügyminisztériumnak. 
2000. október 25-től a nagyrészt önkormányzati forrásokból létrehozott új irodában fogadták az 
ügyfeleket, és sor került a félfogadási idők meghosszabbítására is. 2001. január 1-jétől növelték az 
iroda dolgozóinak létszámát, akik mindent elkövettek a torlódások elkerülésére. A polgármester 
tájékoztatását az országgyűlési biztos elfogadta, és a hasonló panaszok miatt indított vizsgálatok 
tapasztalatait is figyelembe véve megállapította, hogy az új típusú hatósági tevékenység beindításával 
együttjáró nehézségek ellenére az állampolgárok alkotmányos jogai nem szenvedtek sérelmet. 
Alkotmányos jogokkal való kapcsolat hiányában a rossz munkaszervezés vagy az ügyfelek 
elégedetlenségét kiváltó egyéb körülmények nem alapozzák meg az országgyűlési biztosok eljárását 
sem. 
Az önkormányzatok az okmányirodák működésével - elsősorban a felek tájékoztatásával, az 
ügyintézés zavaraival - kapcsolatos panaszokat folyamatosan orvosolták, a hatósági tevékenység 
színvonalát folyamatosan javították, ezért az országgyűlési biztos általános helyettese további 
intézkedést nem tartott szükségesnek, a vizsgálatot alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság 
hiányában 2001. decemberében lezárta. 
 
OBH 2225/2000. 
A jogorvoslathoz való joggal, a jogbiztonság elvével, valamint a tisztességes eljáráshoz való 
joggal összefüggő visszásságot okoz a nyomozást megszüntető határozat kézbesítésének 
elmulasztása. 
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A panaszos sérelmezte, hogy a rendőrség nem kézbesítette részére az ellene folytatott nyomozás 
megszüntetéséről szóló határozatot. A panasz alapján az országgyűlési biztos a jogbiztonság 
követelménye, illetve a jogorvoslathoz való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el és a 
XIII. Kerületi Rendőrkapitányságtól beszerezte az eljárás iratait. 
A panaszos és társai ellen üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt nyomozást rendelt el a BRFK 
XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága. A tényállás szerint a gyanúsítottak MATÁV dolgozóknak adták ki 
magukat és különböző összegekért magánszemélyek részére telefonvonal beszerelését vállalták, 
amit a szomszédos lakások telefonvonalaira való illegális rákötéssel oldottak meg. Az egyik 
gyanúsított a bűncselekmények elkövetését beismerte és a panaszosra is terhelő vallomást tett. A 
panaszost a Pesti Központi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Gyanúsítotti 
kihallgatása során a bűncselekmények elkövetését tagadta, a szembesítések nem vezettek 
eredményre, ezért egyéb bizonyítékok hiányában a nyomozó hatóság megszüntette az ellene 
folytatott nyomozást. Az eljárás alá vont személyek egyikével szemben a Budapesti V-VIII-XIII. 
Kerületi Ügyészség vádindítványt tett. A panaszos időközben elköltözött, lakcímének megváltozásáról 
a nyomozó hatóságot nem értesítette, ügyének alakulásáról évekig nem érdeklődött.  
A nyomozást megszüntető határozatot postai úton megküldték a panaszos rendőrség által ismert 
lakcímére. A kézbesítés nem járt eredménnyel, a tértivevény "a címzett ismeretlen helyre költözött" 
jelzéssel érkezett vissza a nyomozó hatósághoz. Az ügy vizsgálója a sikertelen kézbesítésről nem 
szerzett tudomást, mert az ügyrend szerint az iratok postázását a segédhivatal végezte. A Be. 116. § 
(3) bekezdése szerint "a határozatot azzal kell közölni, akire rendelkezést tartalmaz; a terhelttel közölt 
határozatot a védővel is". A vizsgált ügyben a terhelt védője nem szerepelt a kézbesítési listán, így a 
nyomozó hatóság a megszüntető határozatot neki meg sem kísérelte kézbesíteni. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese 2001. októberi jelentésében megállapította, hogy a 
megszüntető határozat kézbesítésének elmaradása a jogorvoslathoz való jog sérelmét, illetve a 
jogbiztonság elvét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot érintő visszásságot okozott. Az 
általános helyettes a belügyminisztert felkérte, hogy fontolja meg a bűnügyek rendőrségi 
nyomozásáról szóló 40/1987. BM számú utasítás kézbesítésre vonatkozó szabályainak megfelelő 
kiegészítését. A belügyminiszter az ajánlást nem fogadta el, mert álláspontja szerint a rendőrség 
iratkezelési szabályzata alapján az előadónak, illetve az ügykezelőnek az irattározás előtt ellenőriznie 
kell az iratokat. Az általános helyettes a miniszter álláspontját tudomásul vette és felhívta az érintett 
budapesti rendőrfőkapitány figyelmét az iratkezelési szabályok betartására. 
 
OBH 2683/2000. 
A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzati rendelet, ha 
az eltérő űrmértékű kukák esetén egységes szemétszállítási díjat állapít meg, ha nem 
tartalmazza a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyert közszolgáltatást végző szolgáltató 
megnevezését, vagy ha bizonyos magatartásokat törvényi felhatalmazás nélkül minősít 
szabálysértésnek. 
A panaszos azt sérelmezte, hogy annak ellenére kell szemétszállítási díjat fizetnie, hogy a 
háztartásában keletkezett hulladékot komposztálja, elégeti, illetve a nem hasznosítható anyagokat 
évente 2-3 alkalommal elviszi a szeméttelepre. A panasszal kapcsolatban az országgyűlési biztos 
általános helyettese megállapította, hogy nem merül fel alkotmányos jog sérelme a szemétszállítási 
díj megfizetési kötelezettséggel kapcsolatban. Ugyanis, mind az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény, mind pedig az azt 2001. január 1-jével 
hatályon kívül helyező hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására 
kiadott 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján is kötelező a hulladékszállítási közszolgáltatás 
igénybevétele és az azzal kapcsolatos díj megfizetése akkor is, ha valaki a közszolgáltatást nem veszi 
igénybe. 
A gyulai önkormányzat 33/1998. (XII. 18.) számú rendeletével kapcsolatban azonban alkotmányos jog 
sérelmének gyanúja merült fel, ezért szükségessé vált a rendelet vizsgálata. A rendelet 4 különböző 
űrtartalmú szeméttároló méretet határoz meg, de a szemétszállítás díját lakásonként havonta 600 Ft 
(+áfa) összegben állapítja meg. A biztos vizsgálata szerint a rendelet a szemétszállítási díj 
meghatározásakor, a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazottakkal ellentétesen nem veszi 
figyelemben a lakásonként kezelt és a kukák nagyságából megállapítható tényleges hulladék 
mértékét. 
Megállapította a biztos, hogy a rendelet nem tartalmazza a nyilvánosan meghirdetett pályázatot 
elnyert közszolgáltatást végző szolgáltató megnevezését. Ez a ellentétes a 2000. évi XLIII. törvény 
azon szakaszával, mely kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg a közszolgáltató megnevezését. 
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Végül megállapította a biztos, hogy a rendelet köztisztasági szabálysértésnek minősíti, ha a 
tulajdonosok a rendelet előírásainak, nem vagy csak részben tesznek eleget. A 2001. január elsejével 
hatályba lépő hulladékgazdálkodásról szóló törvény a rendeletalkotással kapcsolatos 
felhatalmazásában már nem tünteti fel a szabálysértéseket. A meg nem fizetett szemétszállítási díj 
költsége a eszerint a tulajdonost terhelő díjhátralék, amely adók módjára behajtható köztartozás. A 
rendeleti szabályozás ezért a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes. 
A feltárt alkotmányos visszásságok jövőbeni elkerülése érdekében az országgyűlési biztos felkérte a 
közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg, hogy a 
rendelet - különös tekintettel a szemétszállítási díj megállapításának rendjére, valamint a 
szabálysértési rendelkezésekre és a közszolgáltató megnevezésére - megfelel-e a törvény és a 
végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak. Ha az önkormányzati rendelet és a magasabb 
szintű jogszabályok közötti összhang hiányzik, úgy kezdeményezze az önkormányzat rendeletének 
módosítását. 
A beszámoló előkészítésének lezárásáig a válaszadási határidő még nem telt le. 
 
OBH 3057/2000. 
Nem okoz a pihenéshez való joggal összefüggésben visszásságot az önkormányzat, ha a 
jogszabályoknak megfelelően működő szórakozóhely további üzemelését engedélyezi. 
A Vas Népe 2000. június 14-ei számában megjelent olvasói levélben - Lidérces szombat éjszakák - a 
levél írója arról panaszkodott, hogy házuk közelében egy volt raktárhelyiséget diszkóvá alakítottak át, 
amely hétvégeken este tíz órától hajnali ötig működik. Az ezzel járó zaj a környék lakóinak hétvégi 
pihenését zavarja. A lakók a szórakozóhely zavaró működése miatt tiltakoztak a polgármesteri 
hivatalnál, amire a hatóság bizonyos munkák elvégzésére kötelezte az üzembentartót, de a zaj 
mértéke továbbra is elviselhetetlen maradt. Az országgyűlési biztos hivatalból indított vizsgálatot. 
A kőszegi jegyző tájékoztatta a biztost, hogy a működési engedély az üzemeltető számára a zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 23.) EüM rendeletben előírtak alapján 
meghatározta a hangnyomásszint megengedett mértékét. Ennek mértéke a szórakozóhely lakóterületi 
elhelyezkedése miatt 06,00-22,00 óra között 50 dB, éjszaka 40 dB. 
A lakossági panaszokat követően a polgármesteri hivatal felkérésére zajkibocsátási határérték 
teljesítését ellenőrző mérést végeztek, amely megállapította, hogy a létesítmény zajkibocsátása 
megfelel az előírásoknak. Tekintettel arra, hogy a lakossági panaszok a vendégek közterületi 
rendzavarásával kapcsolatban továbbra is fennmaradtak, a jegyző a városi rendőrkapitánytól kérte a 
környék fokozott rendőri ellenőrzésének elrendelését. A kapitányságvezető tájékoztatása szerint a 
diszkó környékén péntek és szombat este a járőrszolgálat rendszeres ellenőrzést folytat, minden 
bejelentésre reagálnak és intézkednek. A létesítményben nem került sor olyan rendőri intézkedésre, 
amely indokolta volna, hogy az üzemeltetés korlátozása vagy megszüntetése iránt javaslatot tegyen a 
jegyzőnek. A diszkó környékén történt jogsértések esetén a büntető, illetve szabálysértési eljárásokat 
minden esetben lefolytatták. 
Az üzemeltető 2000. év elején hang-gátló fal építésére kért engedélyt, ami 2000. április 5-én 
jogerőssé és végrehajthatóvá vált. A hang-gátló fal elkészültét követően újabb lakossági 
panaszbejelentés nem érkezett, az üzemeltető hatósági felszólításra megkérte a használatbavételi 
engedélyt. A létesítményt 2000 májusától új bérlő üzemelteti, aki fokozottan figyel a működtetéssel 
járó zaj csökkentésére. 
A jegyző az országgyűlési biztos megkeresésére 2001. július 6-án arról adott tájékoztatást, hogy a 
szórakozóhely működése miatt az elmúlt évben sem érkezett újabb panaszbejelentés az 
önkormányzathoz. 
Az országgyűlési biztos a 2001. augusztus 23-án kelt jelentésében megállapította, hogy az 
önkormányzat a panaszokat kivizsgálta, műszeres mérést rendelt el, amely a jogszabályoknak 
megfelelő hangerejű működést állapított meg. A hang-gátló fal megépítése, valamint az új üzemeltető 
és a rendőrség fokozott figyelme az ittas vendégekre csökkentette a működéssel kapcsolatos zajt. 
Mindezekre tekintettel az országgyűlési biztos a zajpanasz miatt a pihenéshez való joggal összefüggő 
visszásságot nem állapított meg, vizsgálatát ajánlás nélkül lezárta. 
 
OBH 3114/2000. 
Visszásságot okoz a védelemhez való joggal összefüggésben, ha a fogvatartottak számára 
nem engedélyezik, hogy a szállító zárkában is maguknál tarthassák a tárgyalásra való 
felkészüléshez szükséges iratokat. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben fogvatartott panaszos sérelmezte, hogy a börtönösök 
mindenben hátrányosabb helyzetben vannak, mint a fegyházasok. 18 órakor bezárják őket; a beszélő 
időtartamát nemrég 60 percre csökkentették. Kifogásolta a reggeli minőségét. A zárka takarításához a 
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tisztítószereket a fogvatartottaknak kell beszerezniük, mosniuk nem szabad, a saját törülköző 
használata tilos. Az intézet boltjában az árak naponta változnak. A szabadulás idejére tartalékolt 
pénzösszeghez nem lehet hozzányúlni, de nem is kamatozik. Nem megfelelő az egészségügyi 
ellátás, nem kapnak vitamint, a térítésmentes fogpótlást méltányosságból senkinek sem biztosítják. A 
biztonsági ellenőrzések alkalmával előfordul, hogy az őrök leverik a szekrények pántját, és ezzel 
esetenként anyagi kárt is okoznak. Körszállítás esetén indokolatlanul korlátozzák a szállító zárkákba 
bevihető tárgyak körét (pl. a tárgyalási iratokat nem lehet bevinni). A jogaikat nem ismerik, csak a 
kötelességeiket, a bv. érvényes házirendjét nem kapják meg. 
Az országgyűlési biztos a védelemhez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jogokat érintő visszásság gyanújára tekintettel vizsgálatot rendelt el. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 
alapján a fegyház fokozatú elítéltek zárkáinak ajtaját zárva kell tartani, a börtön fokozatúakét a reggeli 
létszámellenőrzéstől az esti létszám ellenőrzésig nyitva kell hagyni. Este 6 órától a szolgálat átadás-
átvétel miatt valamennyi zárka ajtaját bezárják, ezt követően a fogvatartottak takarodóig a zárkán kívül 
is tartózkodhatnak. A látogatási idő minden elítélt esetén azonos, havonta minimum fél óra, amit a 
parancsnok meghosszabbíthat. A fogvatartottakkal a befogadásukat követően ismertetik az intézet 
házi- és napirendjét, melyekből minden zárkában megtalálható egy példány. Az intézet könyvtárában 
minden elítélt számára hozzáférhetők a fogvatartottak jogaira és kötelességeire vonatkozó 
jogszabályok. 
Az intézetben a felvágottakat és más romlandó élelmiszereket a beszállítástól a kiosztásig hűtve 
tárolják, az előírásoknak megfelelően. Az intézet vegyesboltjában az árlistát ki kell függeszteni, az 
árak nem magasabbak a soproni boltok átlagos árainál. A zárkák takarításához szükséges 
tisztítószereket rendszeresen biztosítják az intézetben. A fogvatartottak ruházatát, ágyneműjét 
központilag mossák. Csak kis méretű saját frottír törölközőt tarthatnak maguknál, a nedves frottír 
anyag ugyanis alkalmas lehet rácstörésre. Csak az orvos által engedélyezett gyógyszert, vitamint, 
tápszert tarthatnak maguknál a zárkában. A térítésmentes fogpótlás biztosítása méltányossági alapon 
- az intézet anyagi lehetőségeit figyelembe véve - a parancsnok által engedélyezhető, így e 
tekintetben nem áll fenn kötelezettsége az intézetnek. Az elítélt szabadulása idejére a mindenkori 
alapmunkadíjnak megfelelő összeget kell tartalékolni. Ezt intézeti letétben helyezik el, ezért nem 
fizethető utána kamat, de kezelési költség sem számítható fel. 
Az IM rendelet alapján a zárkában levő szekrényét az elítélt saját költségére lakattal lezárhatja, de az 
egyik kulcsot köteles átadni az intézetnek. A zárkaszekrényt az elítélt jelenlétében a parancsnok vagy 
az általa megbízott személy ellenőrizheti, amit a fogvatartott köteles lehetővé tenni. Biztonsági okból a 
szekrény az elítélt távollétében is kinyitható az intézetnek leadott kulccsal. A parancsnok 
engedélyével pedig erőszakkal is feltörhető. Az elítélt távollétében tartott bizottsági ellenőrzésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, tételesen felsorolva a szekrényben talált tárgyakat. Az erőszakkal 
felnyitott szekrény helyreállítását az intézet költségén kell biztosítani. Az országos parancsnok 
intézkedése értelmében a fogvatartottak megőrzésesként történő szállításakor az elítélt letéti 
zsákjában mindazon tárgyak elhelyezhetők és szállíthatók, amelyeket az IM rendelet melléklete 
szerint a birtokában tarthat (a televízió és a hangszer kivételével). A Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön parancsnokának 2000 júliusában kiadott utasítása rögzíti, hogy a fogvatartott a szállító 
zárkában konkrétan milyen tárgyakat tarthat magánál. A BVOP tájékoztatása szerint a korlátozást 
elsősorban az indokolja, hogy a fogvatartott nem tudja lezárni a zárka szekrényeit, ezért 
értéktárgyainak és személyes adatainak védelme nem biztosítható, így csak egyedi, előzetes 
engedély alapján lehetséges, hogy a fogvatartott a szállító zárkában magánál tartsa a tárgyalásra való 
felkészüléshez szükséges iratokat. 
Az országgyűlési biztos a 2001. január 30-án lezárt vizsgálata során megállapította, hogy a szállító 
zárkában tartható tárgyak körének korlátozása visszásságot okoz a védelemhez való joggal 
összefüggésben. Az országos parancsnok intézkedése szerint a megőrzésre szállított elítélt 
mindazon tárgyakat magával viheti, melyeket egyébként a birtokában tarthat, de az intézkedés nem 
határozza meg pontosan a szállító zárkába is bevihető tárgyak körét. A sopronkőhidai parancsnok 
utasítása viszont tételesen felsorolja, hogy a fogvatartott mely tárgyakat tarthatja magánál a szállító 
zárkában, nem említve ezek között az iratokat.  
A védelemhez való jog magában foglalja, hogy a vádlott rendelkezzen a védekezéshez szükséges 
eszközökkel. Amennyiben nincs anyagi lehetősége ügyvéd meghatalmazására és nem kötelező a 
védő kirendelése, saját magának kell ellátnia a védelmét. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy 
akár a szállító zárkában, akár a tárgyaláson tanulmányozhassa a rendelkezésére álló iratokat, és 
jegyzeteket készíthessen az elhangzottakról. Mindezekre tekintettel a biztos ajánlást tett a bv. 
országos parancsnokának, hogy a védelemhez való jog teljes körű érvényesülésére figyelemmel 
határozza meg a szállító zárkákba bevihető tárgyak körét. Az országos parancsnok válaszában 
foglaltak szerint a kifogásolt intézkedés egyedinek tekinthető, ezért utasította a Sopronkőhidai 
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Fegyház és Börtön parancsnokát, hogy minden korlátozást szüntessen meg a szállító zárkába 
bevihető tárgyak tekintetében. 
A fogvatartás egyéb körülményeire vonatkozó panasz esetén nem állapítható meg alkotmányos joggal 
összefüggő visszásság. 
 
OBH 3144/2000 
A panaszhoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha a panaszt nem a törvényben 
meghatározott eljárási szabályok szerint bírálják el.  
A panaszos a Tolna Megyei Neutron Beavatkozó Alosztály műveleti parancsnoka sérelmezte, hogy 
szolgálati panaszt nyújtott be a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, de a panaszára az 
ügyintézési határidő többszörös eltelte után sem kapott választ.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese a panaszhoz való jog sérelmének gyanúja miatt 
vizsgálatot indított, melynek során megállapította, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) hatályba lépése óta a rendőrség 
hivatásos állománya vonatkozásában problémát jelent a terrorelhárító beosztás ismérveinek 
meghatározása, és az ahhoz kapcsolódó szolgálati kedvezmények, így a szolgálati idő kétszeres 
szorzóval történő számítása és a 14 nap pótszabadság alkalmazása. A Hszt. 251. §-a szerint a 
belügyminiszter határozza meg a rendőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok hatálya alá 
tartozó beosztásokat, "terrorelhárító" beosztásról, annak ismérveiről azonban a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 
11/1997. (II. 18.) BM rendelet nem rendelkezik. A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. 
(III. 1.) BM rendelet 71. § -a szerint ugyanakkor a rendőrség feladatai közé tartozik a 
terrorcselekmények megelőzése és felszámolása (elhárítás), ezt a feladatot látják el a Készenléti 
Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Terrorelhárító Szolgálatának tagjai is. A 
jogszabályi hiányosság gyakorlati nehézséget okozott a beavatkozó alosztályok tagjai szolgálati 
idejének és pótszabadságának meghatározása során, hiszen az ORFK 21/1992 intézkedése szerint a 
beavatkozó alosztályok feladatai között szerepel a terrorcselekmények felszámolása. A Hszt azonban 
az említett szolgálati kedvezményeket kizárólag a terrorelhárítónak minősített beosztásban lévők 
részére biztosítja. Miután a hivatásos beosztások meghatározásáról szóló rendelet terrorelhárítónak 
minősített beosztást nem ismer, a megyei rendőr-főkapitányságok beavatkozó alosztályainak 
felszámolói - így a panaszos is - szolgálati panasszal éltek, melyben kérték a terrorelhárítókat 
megillető kedvezmények rájuk való kiterjesztését. A panaszos szolgálati panaszát a megyei 
főkapitány elutasította, és azt egy hónap eltelte után a Hszt 194. § (2) bekezdésére hivatkozással, 
elbírálás végett az Országos Rendőr-főkapitánysághoz terjesztette fel. Az Országos Rendőr-
főkapitányság szakmai egyeztetést kezdeményezett az érintett megyei szervek vezetőivel, mivel a 
panasz alapját joghézag képezte. A szakmai egyeztetés egy hónap múlva sem vezetett eredményre, 
így az ORFK a szolgálati panaszok elbírálásának határidejét 30 nappal meghosszabbította - erről a 
panaszost nem értesítette -, majd az eljárást az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 
1957. évi IV. törvény (Áe.) rendelkezéseire hivatkozással felfüggesztette, erről azonban határozatot 
nem hozott. A szakmai álláspont kialakítása után, 2000. október 16-án a panaszos szolgálati 
panaszát az ORFK is elutasította. A Hszt 194. §-ában foglalt előírás szerint, ha a döntést hozó elöljáró 
a panasznak nem ad helyt, haladéktalanul köteles azt felterjeszteni az elöljáró parancsnokhoz. A 
panaszos esetében ez csak egy hónap múlva történt meg. Az elöljáró parancsnok az elbírálási 
határidő meghosszabbításáról a panaszost nem értesítette, a felfüggesztés tárgyában határozatot 
nem hozott, bár a Hszt a szolgálati panasz elbírálása során az eljárás felfüggesztésének intézményét 
nem ismeri.  
Az általános helyettes 2001 júliusában megállapította, hogy a megyei rendőr-főkapitány és az elöljáró 
parancsnok eljárása a panaszhoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. A biztos  a 
Belügyminiszter figyelmét hívta fel a visszásságot előidéző jogszabályi hiányosság megszüntetésének 
szükségességére. Felkérte továbbá a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét a Hszt 
szabályainak maradéktalan betartására, egyúttal felszólította az Országos Rendőr-főkapitányt az Áe. 
szolgálati panaszok elbírálása során való alkalmazhatóságáról szóló állásfoglalás kiadására. Az 
érintettek a biztos ajánlását elfogadták. 
 
OBH 3480/2000. 
Visszásságot okoz a jogbiztonság alkotmányos követelményét sértve a művelődéshez, 
közvetve pedig a munkához való alkotmányos joggal összefüggésben a főiskola, ha a 
tanulmányi és vizsgaszabályzata eltér a képesítési feltételeket meghatározó  jogszabálytól, és a 
hallgató ezért csak késedelmesen szerezheti meg a diplomáját. A művelődéshez való joggal 
összefüggő visszásságot okoz a főiskola, ha a hallgatói jogviszonyt az oklevél kiadása előtt - a 
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törvény erre vonatkozó rendelkezése nélkül - megszünteti. A hallgatói jogviszony jogellenes 
megszüntetésével az ifjúság létbiztonsághoz való alkotmányos joga is sérelmet szenved, ha 
amiatt az árvaellátásra való jogosultsága is megszűnik. 
A panaszos gyermeke a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai 
Karán a szociálpedagógia szakon 2000. június 9-én eredményes záróvizsgát tett, de diplomáját 
mégsem kaphatta meg, mert nem volt középfokú állami nyelvvizsgája. A panaszos ezt az eljárást 
azért kifogásolta, mert a hallgatók csak 1999-ben szereztek tudomást arról, hogy állami nyelvvizsgát 
kell tenniük, és nem elegendő az intézményi vizsga. Sérelmezte a panaszos azt is, hogy gyermekét a 
főiskola törölte a hallgatók soraiból, emiatt nem kap diákigazolványt és a gyermek után az 
árvajáradékot sem folyósítják számára. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján 
kormányrendeletben kiadott képesítési követelmény a hallgatók számára attól függetlenül kötelező, 
hogy időközben az oktatási miniszter már kezdeményezte a jogszabály módosítását. E 
kezdeményezést azonban - hogy a szociálpedagógus szakon a nyelvvizsga követelményeket az 
intézmény határozhassa meg - a Kormány nem fogadta el. Az országgyűlési biztos nem folytathat 
bizonyítási eljárást arra nézve, hogy az intézmény milyen tájékoztatást adott a diplomához elegendő 
belső nyelvvizsgáról. A panaszos által rendelkezésére bocsátott iratok, valamint az oktatási 
miniszternek a felkérésére lefolytatott vizsgálata alapján azonban azt megállapította, hogy a főiskola 
tanulmányi és vizsgaszabályzata nem tett említést az állami nyelvvizsga-követelményről a 
szociálpedagógus szakon a záróvizsgára bocsátás feltételei között. E hiányosságnak egyik oka - más 
hasonló panaszok tapasztalata alapján is -, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
(Ftv.) 95. § (4) bek. b) pontja szerint a záróvizsgára bocsátás feltétele "az intézmény által előírt 
nyelvismeret megszerzésének igazolása". Ez a törvényszöveg - mivel nem utal a képesítési 
követelmények szabta korlátra - alkalmas annak az álláspontnak az alátámasztására, hogy az 
intézményi tanácsnak van hatásköre ebben a kérdésben. Ezt az értelmezést követte az említett 
szabályzat is, mert a záróvizsgára bocsátás feltételeként a szociálpedagógus szakon a főiskola 
tanterve által előírt idegennyelv-vizsgák letételét írta elő. A főiskola 2001. szeptember 1-jétől úgy 
módosította a szabályzatát, hogy az a záróvizsgára bocsátás feltételeit nem sorolja fel, hanem csak 
utal az egyes szakok képesítési követelményeire, ezzel elkerüli az ellentmondás lehetőségét. 
A sérelmet kiváltó másik ok az volt, hogy a 97/2000. (VI.22.) Korm. rendelet a nappali tagozatos 
hallgatók esetén csak arra adott lehetőséget, hogy a nyelvvizsga bizonyítványt a záróvizsgára 
bocsátás feltétele helyett a záróvizsga részének minősítse az intézményi tanács a 2001. július 31-ig 
terjedő időszakra. Ennek alapján tájékoztatta a panaszos gyermekét a főigazgató úgy, hogy ha a 
hiányzó nyelvvizsga bizonyítványt bemutatja, a diplomáját 2001. július 31-ig kaphatja meg. A 
kormányrendelet rendelkezése persze nem azt jelentette, hogy addig (2001. július 31-ig) kell a 
nyelvvizsga bizonyítványt megszerezni, de arról valóban nem rendelkezett sem jogszabály, sem 
intézményi szabályzat, hogy ez a "türelmi idő" meddig tarthat, és mi a "hallgató" jogállása ez idő alatt. 
Ez a hiányosság hozzájárult ahhoz, hogy a panaszos gyermekének hallgatói jogviszonyát az 
intézmény megszüntette a hallgatói névsorból való törléssel. Erre az Ftv. 28. § (1) bekezdése szerint 
azonban csak 2 év szünetelés után van lehetőség, ha a hallgató nem iratkozott be. A záróvizsga 
részének ilyen halasztása nem ez az eset. Az intézmény ezzel a jogsértő intézkedésével 
visszásságot okozott a panaszos gyermekének a művelődéshez való alkotmányos jogával 
összefüggésben. Minthogy pedig a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódott az árvaellátás, ennek 
megszüntetésével sérelmet szenvedett az ifjúság létbiztonsághoz való alkotmányos joga is. 
A visszásságok újabb előfordulásának megelőzése érdekében az országgyűlési biztos felkérte az 
oktatási minisztert, kezdeményezze az Ftv. 95. § (4) bekezdés b) pontjának olyan módosítását, amely 
egyértelművé teszi az intézmény hatáskörét a diploma nyelvismereti előfeltételének meghatározását 
illetően. Felkérte továbbá az oktatási minisztert, vizsgálja meg a 97/2000. (VI.22.) Korm. rendelet 1. §-
ában lehetővé tett kedvezmény miatt kialakult bizonytalan helyzetet, és kezdeményezze a 
vizsgahalasztás következményeinek rendezéséhez szükséges szabályozást. A konkrét ügy 
rendezésére pedig kezdeményezte a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Főiskolai 
Kar főigazgatójánál, hogy haladéktalanul intézkedjék a panaszos gyermeke hallgatói jogviszonyának 
visszaállítására, a törlés időpontjára visszamenőleges hatállyal. Kérte, hogy a többi, a hallgatói 
névjegyzékből hasonló okból törölt hallgató ügyét is vizsgálja meg, és ugyanezen elv alapján 
intézkedjék. 
A miniszter a kezdeményezéseket elfogadta. Javaslatot tett a törvény módosítására. Továbbá előbb 
körlevélben hívta fel az intézmények figyelmét az említett kormányrendelet alapján lehetséges 
nyelvvizsga-kedvezménnyel kapcsolatos intézményi szabályozás szükségességére, majd pedig az 
Ftv. módosítási javaslata is kitért a hallgatói jogviszony szüneteltetésének szabályozására. Erre annál 
inkább szükség volt, mert ez az eset rávilágított arra, hogy a hallgatói jogviszony szüneteltetése és az 
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árvaellátásra jogosultság - időközben módosított - szabályait összhangba kell hozni. A két illetékes 
miniszter egyeztette a benyújtott törvénymódosítást. Az Ftv. módosításáról az Országgyűlés a 
megalkotta a 2001. évi XCI. törvényt. Az egyetem végül is helyreállította a hallgató jogviszonyát úgy, 
hogy az szünetel a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésével lehetséges diplomakiadásig. A 
panaszos a leánya után az árvaellátást arra az időre megkapta, amelyre a törvény szerint megillette.  
 
OBH 3590/2000. 
A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat rendelete 
akkor is, ha valamely szabálya egy utóbb hatályba lépett kormányrendelettel kerül ellentétbe. 
A panaszos a szigetvári önkormányzat a lakossági szemétszállítási díjat megállapító rendeletével 
kapcsolatban sérelmezte, hogy annak ellenére kell szemétszállítási díjat fizetnie, hogy a 
háztartásában nem keletkezik elszállítást igénylő hulladék. Az éghető hulladékot eltüzelik, a más 
hulladékot komposztálnak, és  az előbbi módszerekkel nem hasznosítható hulladékot pedig egy 
használaton kívüli kútba dobják. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy mind az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény, mind pedig az azt 2001. január 1-jével hatályon kívül 
helyező hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján is kötelező a hulladékszállítási közszolgáltatás 
igénybevétele és az azzal kapcsolatos díj megfizetése akkor is, ha valaki a közszolgáltatást nem veszi 
igénybe. Nem okoz alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot az, hogy panaszosnak fizetnie 
kell a közszolgáltatás díját annak ellenére, hogy a lakásában keletkezett hulladékot megsemmisíti, 
feldolgozza, illetve egy használaton kívüli kútban elhelyezi. 
A rendelet a szemétszállítási díj megfizetésére differenciált rendszert alkotott, amely figyelembe veszi 
a lakások nagyságát és az abban lakó személyek számát, valamint az alkalmazott szemétgyűjtő 
tartály nagyságát és az elszállítások gyakoriságát is. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy ez 
a szabályozás törekszik a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságának biztosítására, ezért az 
alkalmazott díjrendszer alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot nem eredményez. A rendelet 
értelmében a szemétszállítási díjat negyedévenként számlázzák, befizetése a szolgáltató által kiállított 
számla alapján a negyedév közepén esedékes. A hulladékszállítási díj részleges előre fizetésének 
előírása ellentétes a kormányrendelet azon rendelkezésével, mely szerint a közszolgáltatás igénybe 
vevője a közszolgáltatási díjat a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében meghatározott 
időszakonként utólag köteles megfizetni. 
Az országgyűlési biztos a feltárt visszásság jövőbeni elkerülése érdekében felkérte a Baranya Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg, hogy 
Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testületének a lakossági szemétszállítás díjának 
megállapításáról szóló rendelete összhangban van-e a hatályos magasabb szintű jogszabályokkal. 
A közigazgatási hivatal vezetője az ajánlást elfogadta és megállapította, hogy a rendeletnek a 
szemétszállítási díj számlázásra és befizetésére vonatkozó szabályai valóban jogsértőek, ezért 
felhívta a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy a képviselő-testület a jogsértő rendelkezést módosítsa. 
Az önkormányzat 2001. július 12-én módosította a rendeletét. 
 
OBH 3649/2000. 
A titoktartalmat nélkülöző információk államtitokká, szolgálati titokká minősítése, ennélfogva 
egy nyomozás egészének titkosítása sérti az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény 
előírásait, különösen a védekezéshez való jog tekintetében megnehezíti az eljárási garanciák 
érvényesülését, ezáltal veszélyezteti a jogbiztonságot is.  
A panaszos  azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó 
Hivatalban a szigorúan titkossá minősített, ún. "megfigyelési" ügyben a mentességre való 
figyelmeztetés nélkül, tanúként kihallgatták és az ügy minősítése miatt nem volt lehetősége arra, hogy 
a tanúvallomásában elhangzottakról szabadon beszélhessen. Emiatt tett panaszát az ügyészség nem 
bírálta el. Sérelmezte azt is, hogy kihallgatása hat órán keresztül, szünet nélkül tartott. A panasz 
alapján az országgyűlési biztos vizsgálatot rendelt el a jogbiztonság elve, valamint a tisztességes 
eljáráshoz való jog, a jogorvoslathoz való jog és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog 
sérelmének gyanúja miatt.  
A biztos a fővárosi főügyésztől kért tájékoztatást, amely szerint a panaszos nem kérte a kihallgatás 
megszakítását sem étkezés, sem pihenés céljára. Ilyen kérelem esetén az ügyész a kihallgatást 
megszakította volna, hiszen az számára is megterhelő volt.  
A mentességre figyelmeztetés sérelmezett elmaradása a főügyész szerint a tanú jogait nem sértette. 
A panaszosnak a kihallgatás befejezése után tett panaszát - amelyben az elhangzott kérdésekre és 
összefüggésekre vonatkozó kifogásait fogalmazta meg - a nyomozó hatóság nem bírálta el. A fővárosi 
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főügyész tájékoztatása szerint a bizonyítás körébe tartozó nyomozati cselekmény elrendelése miatt 
nincs helye panasznak, az e fogalmi körbe sorolható panasz elbírálására így nincs szükség. Az 
ügyészségről szóló törvény szerint a panasz (kérelem) elbírálása akkor mellőzhető, ha azt nem 
jogosult terjesztette elő, illetőleg az ügyész a törvényben biztosított jogorvoslati kérelmet már elbírálta, 
vagy ha a panaszt a sérelmezett határozat közlésétől számított egy éven túl nyújtották be, és a 
késedelmet alapos indokkal nem igazolták.  
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény részletesen szabályozza az 
ügyészség büntetőjogi tevékenysége körében államtitokkörbe tartozó adatokat. A nyomozás 
egészének titkosítása sérti a törvény előírásait, különösen a védekezéshez való jog tekintetében 
megnehezíti az eljárási garanciák érvényesülését, ezáltal veszélyezteti a jogállamiság lényegi 
elemének tekintett jogbiztonságot is. A titoktartalmat nélkülöző információk államtitokká, szolgálati 
titokká minősítése sérti mindazokat, akiket a hatóságok az állampolgári alapjogaikban ily módon 
korlátoznak. 
A biztos általános helyettese 2001. novemberében megállapította, hogy a panaszos által tett 
tanúvallomás államtitokká nyilvánítása és a titoktartásra kötelezés jogszerűtlen volt és sértette a 
panaszos alkotmányos jogát a szabad véleménynyilvánításhoz. A legfőbb ügyészt felkérte, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálat során feltárt visszásságok orvoslásához. A legfőbb 
ügyész válaszában - elvi egyetértése mellett - közölte, hogy a minősítést az erre jogosult feljelentő 
végezte és az eljárás során nem volt mód az államtitkot képező és a nyílt iratok fizikai elkülönítésére. 
A panasz elbírálásával kapcsolatos mulasztásra felhívta a fővárosi főügyész figyelmét. Az általános 
helyettes a legfőbb ügyész válaszát elfogadta. 
 
OBH 3835/2000. 
Nem okoz visszásságot az egészséges környezethez való joggal, és a jogbiztonság 
követelményével összefüggésben, ha a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás az 
ingatlan tulajdonosát gyomfertőzés megszüntetésére kötelezi, és a tulajdonos mulasztásakor a 
védekezést a kötelezett terhére maga végezteti el. 
A panaszos a Veszprém Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás intézkedését 
sérelmezte, mert az kötelezte őt a szigligeti ingatlanán található gyomfertőzés megszüntetésére. 
Az országgyűlési biztos az egészséges környezethez való jog és jogbiztonság érintettsége miatt 
indított vizsgálatot, és megkereste az Állomás igazgatóját is. A kapott információk szerint a 
földművelésügyi tárca 1999-ben országos gyommentesítési programot hirdetett meg az elhanyagolt 
parlagterületek nagy száma és a vonalas létesítmények állapotát is veszélyeztető gyomok terjedése 
miatt. Az allergén gyomok pollenjei egészségkárosodást, a szétszóródott gyommagvak pedig 
gazdasági kárt okoznak. A program végrehajtása az Állomás feladatkörébe tartozott. A panaszost az 
Állomás ennek keretében kötelezte a szántó művelési ágú osztatlan közös tulajdonban lévő 
ingatlanán a helyszínen észlelt gyomfertőzés megszüntetésére. A hatóság a határozat azonnali 
végrehajtását rendelte el. A panaszos a határozat ellen fellebbezett, és vitatta a kérdéses földterületre 
vonatkozó tulajdonjogát, és jelezte, hogy egészségi állapota miatt már egyáltalán nem tudja a földet 
megművelni. A másodfokú eljárásban az Állomás igazgatója a fellebbezést elutasította, és 2000 
szeptemberében a közérdekű védekezést elvégeztette.  
Az országgyűlési biztos a tulajdoni bejegyzések alapján megállapította, hogy a panaszos és két 
testvére öröklés jogcímen szereztek az ingatlanon tulajdonrészt. A panaszosnak a tulajdonjogát vitató 
közlése megalapozatlan, mivel a telekkönyvi adatokat az ellenkező bizonyításig valósnak kell 
tekinteni.  
A növényvédelemről szóló jogszabály kimondja, hogy a termelő köteles a károsítók ellen védekezni és 
a terjedésüket megakadályozni. Termelő alatt a földtulajdonnal rendelkezőket is érteni kell, ezért a 
föld tulajdonjoga önmagában megalapozza a károsítók elleni védekezési kötelezettséget. A panaszos 
érvei, miszerint a területen növényeket nem termeszt, és ezért őt védekezésre sem lehet kötelezni, 
megalapozatlanok. 
Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a konkrét ügyben nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
környezetvédelmi szempontokat sem, mivel az Alkotmány elismeri mindenki jogát az egészséges 
környezethez. Mindezekre tekintettel az országgyűlési biztos a jogbiztonság követelményével 
összefüggésben nem állapított meg visszásságot, mert az Állomás a jogszabályoknak megfelelően 
járt el. Az egészséges környezethez való alkotmányos joggal összefüggésben sem keletkezett 
visszásság, mivel a közérdekű védekezést a tulajdonos mulasztását követően az Állomás saját maga 
végeztette el. 
Az országgyűlési biztos a vizsgálatot a 2001. április 26-i jelentésével lezárta.  
 
OBH 3875/2000. 
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Visszásságot okoz a jogorvoslathoz, valamint a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz 
fűződő alkotmányos joggal összefüggésben a jegyző azzal, ha a személyazonosító igazolvány 
kiadásával kapcsolatos kérelem ügyében nem hoz határozatot. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz fordulva a miskolci önkormányzatnál működő okmányiroda 
eljárását sérelmezte, mert az személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmét szóban utasították 
el arra hivatkozva, hogy 2008-ig érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik, mely kiváló állapotban 
van, tehát nem szorul cserére. Kifogásolta, hogy az új okmánnyal lehetősége lenne útlevél nélkül is 
Svájcba vagy Horvátországba utazni. 
A vizsgálat a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének gyanúja miatt indult. Az 
országgyűlési biztos általános helyettese rámutatott, hogy az államigazgatási eljárás általános 
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény főszabályként azt írja elő, hogy az államigazgatási szervnek 
vagy államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervnek az érdemi határozatát a kérelem 
előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történt megindításától számított harminc napon belül 
meg kell hoznia.  
A vizsgálat megállapította, hogy az igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet 
úgy rendelkezik, hogy a körzetközponti jegyző első fokú hatósági jogkörében eljárva dönt a 
személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról. Ezen szabályozás azt jelenti, 
hogy az ügyben a körzetközponti jegyzőnek határozattal kell dönteni. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője a jogorvoslathoz, valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal 
kapcsolatban alkotmányos visszásságot okozott azzal, hogy a panaszosnak a személyazonosító 
igazolvány kiadásával kapcsolatos kérelme ügyében nem hozott határozatot, ezért felkérte  
a jegyzőt, hogy az okmányiroda útján gondoskodjon a panaszos kérelmének haladéktalan 
elbírálásáról, és a határozat kézbesítéséről.  
A jegyző a kezdeményezést elfogadta, és a határozatot meghozta. 
 
OBH 3907/2000. 
A szabad véleménynyilvánításhoz és közérdekű adatok megismeréséhez való joggal, a 
diszkrimináció tilalmával és az esélyegyenlőség biztosításának állami célkitűzésével 
összefüggő visszásságot okoz, ha a televíziós műsorok feliratozása és a jelnyelvi tolmácsolás 
- a jelnyelv elismerésének hiánya és a bizonytalan normatív tartalom miatt - nem garantált, és 
ez által a siketek nyelvi jogai sérelmet szenvednek. 
A panaszosok azt sérelmezték, hogy a jelnyelv törvényi szintű elfogadásának hiánya miatt a siketek 
és a nagyothallók az élet minden területén hátrányos megkülönböztetést kénytelenek elszenvedni.  
Az országgyűlési biztos már 1998-ban is folytatott vizsgálatot a siketek nyelvi jogai és a televíziós 
műsorok feliratozásával kapcsolatos rendelkezések ügyében. Az akkori OBH 5920/1996. számú 
jelentés megállapította, hogy a siket személyek esélyegyenlőségének javításában kulcsszerepe van a 
siketek nyelvi jogainak, és ezen belül a siketek jelnyelve elismerésének. A siketek nyelvi jogaira, 
illetve a siketek jelnyelvének elismerésére vonatkozó szabályozás hiánya a diszkrimináció mentes 
elbánáshoz való joggal és az esélyegyenlőség állami célkitűzésével összefüggésben okozott 
visszásságot. Kezdeményezte, hogy a Kormány intézkedjen a rádiózásról és televíziózásról szóló 
1996. évi I. tv. módosításra. 
A korábbi vizsgálat óta az Országgyűlés elfogadta az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
100/1999. (XII.10.) OGY. határozatot. Annak értelmében a fogyatékos emberek számára a 
kommunikáció lehetőségét a közszolgáltatások során is érvényesíteni kell. Az Országos 
Fogyatékosügyi Program szerint indokolt legalább napi egy hírműsor híreinek siketek által is 
megérthető - feliratozással és/vagy jelnyelvi tolmács segítségével történő - kijelzése valamennyi 
országos televízió műsorszolgáltatásaiban. A fogyatékos személyek számára a közszolgáltatások 
minden területén biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét, így például a hivatalos ügyek intézése, 
illetve a hétköznapi együttműködés és kommunikáció során. Az Országos Fogyatékosügyi Program 
értelmében a kommunikáció területén előirányzott feladatok közül a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést 2003. január 1-jéig, a hírműsorok kijelzését 2001. január 1-jéig kell megoldani. Az 
Országos Fogyatékosügyi Programot azonban csak egy országgyűlési határozat tartalmazza, mely 
nem jogszabály, csupán az országgyűlés feladatkörébe tartozó tervek megfogalmazására szolgál. 
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény kívánt módosítása nem történt meg, jelenleg 
is csupán a közszolgálati műsorszolgáltatókkal és a közműsor szolgáltatókkal összefüggésben 
fogalmazza meg azt, hogy az említettek különös figyelmet fordítanak az életkoruk, szellemi és lelki 
állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetű csoportok számára 
fontos információk elérhetővé tételére. A testi állapotuk miatt hátrányos csoportok azóta kikerültek a 
különös figyelmet igénylő csoportok közül. A jogszabály sem a feliratozásra, sem a jelnyelvi 
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tolmácsolásra, sem ezek mértékére nem ír elő konkrét kötelezettséget. A jelenlegi jogi szabályozás 
tehát nem tartalmazza azokat a garanciákat, melyek bevezetésére - a siketek és nagyothallók 
esélyegyenlőségének érdekében - a korábbi ajánlás irányult. A bizonytalan normatív tartalom így 
továbbra sem garantálja a feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás megvalósulását, és így az 
esélyegyenlőséget sem. Nem került sor a siketek nyelvi jogainak, és ezen belül a jelnyelvnek az 
elismerésére sem. Az országgyűlési biztos a közérdekű adatok megismeréséhez, a diszkrimináció 
mentes elbánáshoz való joggal és az esélyegyenlőség állami célkitűzésével összefüggésben 
visszásságot állapított meg. Kezdeményezte, hogy a Kormány a szaktárcák közreműködésével 
dolgozza ki a siketek nyelvi jogait, a jelnyelv használatát és a jelnyelvi tolmácsolást érintő 
jogszabályokat, kezdeményezze - a siketeknek szóló jelnyelvi tolmácsolásra és a feliratozásra 
vonatkozó konkrét tartalmú kötelezettségek beillesztése érdekében - a rádiózásról és televíziózásról 
szóló 1996. évi I. tv. módosítását. 
A beszámoló előkészítésének befejezéséig nem érkezett válasz a kezdeményezésre. 
 
OBH 4163/2000. 
A gyermek családhoz és megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát 
veszélyezteti a gyámhivatal, ha az eljárása során nem vesz igénybe minden lehetséges jogi 
eszközt az apai kapcsolattartás biztosításához. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz fordulva a Budapest VII. Kerületi Gyámhivatalnak a 
gyermekével való kapcsolattartási ügyében tanúsított eljárását sérelmezte. A biztos a gyermeki jogok 
sérelmének gyanúja miatt 2000 augusztusában vizsgálatot indított. 
A panaszos előadta, hogy a volt felesége nem tartja be a bírói ítéletben foglaltakat, a láthatást 
szándékosan akadályozza, emiatt évek óta nincs rendszeres kapcsolata gyermekével. A gyámhivatal 
nem tesz semmit a jogerős ítélet érvényesítéséért. A panaszos soron kívüli intézkedést kért a 
végrehajtás érdekében, mert álláspontja szerint a gyámhivatal vezetője az ügyében elfogult volt. A 
gyámhivataltól beszerzett dokumentumok szerint a szülők apai kapcsolattartásra vonatkozó 
egyezségét a Budapest II.-III. Kerületi Bíróság 1997 szeptemberében hagyta jóvá. Az apa már 
decemberben jelezte az akkor illetékes I. Kerületi Gyámhivatalnak, hogy az anya nem biztosítja 
számára a láthatást. A gyámhivatal az anya többszöri figyelmeztetését követően 1998 áprilisában az 
iratanyagot illetékességből áttette a Budapest VII. kerület Gyámhivatalához. A hatóság a 
kapcsolattartást folyamatosan akadályozó anyát már több alkalommal pénzbírsággal sújtotta, valamint 
az 1999. október 25-én kelt végrehajtási bírságot kiszabó határozatában felkérte a gyermekjóléti 
szolgálatot, hogy a gyermek veszélyeztetésének megelőzése érdekében segítse elő a szülők válását 
követően kialakult konfliktus feloldását. A szolgálat a tapasztalatairól azóta nem jelzett vissza a 
gyámhivatalnak. Az ítélet a kapcsolattartás helyszínéül a Kapcsolat Alapítványt jelölte meg, de ott sem 
jött létre a rendszeres láthatás, és a végrehajtási bírságok kiszabása sem járt eredménnyel. 
A vizsgálat megállapította, hogy a gyámhivatal a kapcsolattartás végrehajtása érdekében a láthatást 
folyamatosan akadályozó anyát többször pénzbírsággal sújtotta, a gyermekvédelmi törvény 
értelmében pedig felkérte a gyermekjóléti szolgálatot, hogy nyújtson segítséget a szülőknek a 
kapcsolattartási konfliktusok feloldásában. A szolgálatot azonban egyszer sem kérte fel arra, hogy a 
tevékenységéről tájékoztassa. Erre csak a vizsgálat megindítását követően - 2001 januárjában - került 
sor. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény lehetőséget ad a 
gyámhivatalnak arra, hogy a kapcsolattartást meghiúsító, és ezzel a gyermekét veszélyeztető szülői 
magatartás miatt a gyermeket védelembe vegye. A védelembe vételre nem került sor. A vizsgálat 
megállapította, hogy a gyámhivatal eljárása során nem vett igénybe minden lehetséges jogi eszközt 
annak érdekében, hogy a kapcsolattartás megvalósuljon, ezért a gyermeknek a kapcsolattartáshoz, 
egészséges fejlődéshez való joga feltételezhetően sérült. 
A vizsgálat megállapította, hogy a gyámhivatal azzal, hogy a gyermekjóléti szolgálattól a legutóbbi 
döntésének kivételével visszajelzést nem kért, és ennek alapján az önkormányzat jegyzőjét nem kérte 
fel annak a védelembe vétel lehetőségének a megvizsgálására, az Alkotmányban garantált gyermeki 
jogokkal kapcsolatos sérelem veszélyét idézte elő. 
Az országgyűlési biztos a 2001. március 5-én kelt jelentésében kezdeményezte a Budapest VII. 
kerület Erzsébetváros Gyámhivatal vezetőjénél, hogy kísérje figyelemmel a gyermekjóléti szolgálat 
visszajelzését, és szükség esetén kezdeményezze a gyermek védelembevételét, továbbá tegyen meg 
minden intézkedést a kapcsolattartás eredményes végrehajtása érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetőjénél pedig azt kezdeményezte, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos gyámhivatali felkérés 
esetén soron kívül értesítse az illetékes hatóságot, ha jegyzői vagy gyámhivatali intézkedések 
megtétele válik szükségessé. A címzettek a kezdeményezést elfogadták. 
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OBH 4195/2000. 
A jogbiztonság alkotmányos elvével, valamint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz 
való joggal összefüggésben okoz visszásságot, ha a hatóság a kérelemmel kapcsolatban 
lefolytatott szemléről nem tájékoztatja a panaszost, a beadvány tárgyában nem hoz 
határozatot, illetve ha az eljáró hatóság az országgyűlési biztos megkeresésére kilenc hónapon 
át nem válaszol, ezért felettes szervét kell megkeresni a panasszal kapcsolatban vizsgálat 
lefolytatására. 
A panaszos Apaj Község Önkormányzatának eljárását sérelmezve fordult az országgyűlési biztoshoz. 
A beadvány szerint a szomszédja engedély nélkül szennyvíztárolót épített közös bejárójuk elé, ami 
egyrészt akadályozza az udvarba tehergépjárművel történő bejárást, másrészt nem zárt rendszerű, 
ezért környezetszennyező. Problémájával több alkalommal írásban megkereste a polgármesteri 
hivatalt, de a polgármester és az építési előadó elzárkóztak a megoldás elől. 
Az országgyűlési biztos először 2000. szeptember 14-én kereste meg a jegyzőt, majd válasz 
hiányában november 30-án már soron kívüli tájékoztatást kért. 2001. február 26-án ismételt helyszíni 
szemléről érkezett feljegyzés, amelyből kiderül, hogy a panaszos 2000. év elején fordult az 
önkormányzathoz (beadványát március 1-jén érkeztették). Márciusban helyszíni szemlét tartottak, 
erről nem készült feljegyzés. Az ismételt szemlére 2001. február 20-án került sor, amely a felek közötti 
egyezség létrejöttét javasolja. 
Tekintettel arra, hogy a többszöri megkeresésre sem érkezett megfelelő válasz ahhoz, hogy az eljárás 
lezárható legyen, az országgyűlési biztos a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalt vizsgálat 
lefolytatására kérte fel. A közigazgatási hivatal munkatársai Apaj község jegyzőjével és műszaki 
előadójával 2001. július 26-án helyszíni vizsgálatot folytattak le. Ennek során megállapították, hogy a 
szennyvíztároló valóban engedély nélkül épült, de az zárt rendszerű, tehát nem környezetszennyező 
és a hatályos építésügyi előírásoknak megfelel. Felső borítása lehetővé teszi az udvarba történő 
beállást tehergépjárművel. A vizsgálat során a jegyző arról tájékoztatta a közigazgatási hivatal 
munkatársait, hogy a községben a szennyvízcsatorna kiépítése folyamatban van, annak befejezéséig 
a tároló használatban maradhat. A közigazgatási hivatal főosztályvezetője tájékoztatta a biztost, hogy 
az érintett ingatlanok jogi helyzete rendezetlen, mivel több lakóház helyezkedik el egy helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanon, melynek így közel ötven tulajdonosa van. Bár az önkormányzat 
szorgalmazta, a tulajdonosok között a használat vonatkozásában még nem jött létre megállapodás. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy Apaj község jegyzője a 2000. március 1-jén érkeztetett 
kérelemmel kapcsolatban nem hozott határozatot, így nem biztosította a panaszos jogorvoslathoz 
való jogát. Tekintettel azonban arra, hogy a felettes szerv a szükséges vizsgálatot lefolytatta és 
tisztázódott az ügyfél panasza, kezdeményezést e körben nem tett. 
Az országgyűlési biztos 2001. október 2-án kelt jelentésében a feltárt visszásságok orvoslására 
kezdeményezte, hogy az önkormányzat a beérkező beadványok kivizsgálása érdekében az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseinek 
betartásával a jövőben folytasson le eljárást és hozzon határozatot. Felkérte a polgármestert, hogy 
hívja fel munkatársai figyelmét arra, hogy az országgyűlési biztos megkeresésre válaszoljanak. Az 
önkormányzat az ajánlást elfogadta. 
 
OBH 4281/2000. 
Visszásságot okoz a tulajdonhoz való joggal összefüggésben, ha a hatóságok nem megfelelő 
együttműködése miatt az ár- és belvízkárral kapcsolatos támogatások megállapítása és 
folyósítása több hónap késedelmet szenved, vagy a település támogatás nélkül marad. 
Az országgyűlési biztos egy a Hajdú-Bihari Naplóban megjelent cikkből szerzett tudomást az ár- és 
belvíz okozta károk enyhítésére vonatkozó állami támogatással kapcsolatos problémákról, és a 
tulajdonhoz való jog, valamint a diszkrimináció tilalma megsértésének gyanúja miatt hivatalból indított 
vizsgálatot. A cikk szerint Szerep községben 134 károsult nem vehette igénybe azt a támogatást, 
amelyet a költségvetés a helyreállítások érdekében biztosított a hasonló kárt szenvedett települések 
részére. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy a vizsgálattal egyidőben a község 
önkormányzata a költségvetési támogatást megkapta, a kárenyhítési igények teljesültek. 
A késedelem okainak feltárására irányuló vizsgálatban az érintett szervek közül kettő azt állította, 
hogy az önkormányzat nem nyújtotta be határidőben a kárenyhítésre vonatkozó igényeket. A Hajú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint az önkormányzat az igényeket 2000. augusztus 
14-én küldte meg, az önkormányzat azonban azt közölte, hogy azokat már 2000. május 10-én átadta 
az Igazgatóság Püspökladányi Kirendeltségének. Az önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy a 
kárfelméréseket időben megküldte, és azt dokumentálni is tudja. Az önkormányzat szerint a 
kötelezettségét határidőben teljesítette, és annak ellenére, hogy az önkormányzathoz nem érkezett 
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meg a katasztrófavédelmi szervek által hivatkozott körlevél, 2000. május 10-én a dokumentumot a 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kirendeltségének átadták. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy az intézkedésre kötelezett 
szervezetek, hatóságok nem megfelelő együttműködéséből adódóan szenvedett több hónap 
késedelmet a támogatások megállapítása és folyósítása. A késedelmes benyújtás miatt a település 
akár támogatás nélkül is maradhatott volna, mivel a kárenyhítés utólagos biztosítása csak pótigénylés 
alapján, más települések igényének lemondását követően, vagy takarékosabb megoldás esetén lett 
volna lehetőség. 
Az érintett szervek nem megfelelő együttműködése következtében a kárenyhítés elhúzódása 
átmenetileg veszélyeztette az alkotmányos jogok érvényesülését, így a tulajdonhoz való joggal 
összefüggésben visszásságot okozott. Tekintettel arra, hogy a település a kárenyhítést utólag 
megkapta, az ügyben az országgyűlési biztos általános helyettese nem élt ajánlással, de felhívta a 
polgármestert és a Hajú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját az eljárási 
határidők pontos betartására, és betarttatására, továbbá a felhívások, körlevelek megfelelő 
dokumentálására. 
 
OBH 4433/2000. 
Az országgyűlési biztos eljárása a településen áthaladó közúti forgalom káros környezeti 
hatásait sérelmező panasz ügyében kiterjed a közútkezelő intézkedéseinek vizsgálatára. 
A Hatvan, Grassalkovich úti panaszos a lakóházától néhány méterre lévő 3. számú főúton zajló, az 
autópályadíj bevezetését követően jelentősen megnövekedett teherforgalom káros környezeti hatásait 
sérelmezte. 
Az országgyűlési biztos az egészséges környezethez és a legmagasabb szintű testi egészséghez 
való jog érintettsége miatt indított vizsgálatot. Tájékoztatást kért a Heves Megyei Állami Közútkezelő 
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójától az útdíj bevezetését követően a forgalmi adatokban 
történt változásokról, a Grassalkovich úton elvégzett burkolatjavítási munkálatokról, és arról, hogy 
látnak-e lehetőséget a forgalom zavaró hatásainak forgalomtechnikai intézkedésekkel való 
csökkentésére. 
A pályadíj bevezetése óta a városban több forgalomtechnikai intézkedés történt. Körforgalmi 
csomópontot alakítottak ki a 3. számú főút és a boldogi bekötő út csatlakozásánál. Korszerű közúti 
csomópontot alakítottak ki a 3. számú főút és a Turai összekötő út csatlakozásánál. Leálló sávokat 
építettek a 3. számú főút mentén. Összehangolták az összes hatvani közúti jelzőlámpát, az 
automatikát kicserélték, az útburkolatot és a kiemelt szegélyt 1998-ban felújították. Az igazgató nem 
látott lehetőséget a forgalom zavaró hatásainak forgalomtechnikai intézkedésekkel történő további 
csökkentésére. További forgalomcsökkenést az jelentene, ha megépülne a 32. és a 21. számú főút 
összekötése, de annak mintegy 2 Mrd Ft a költsége. 
A forgalmi adatokat tanulmányozva megállapítható, hogy Hatvanban mintegy 12 %-kal nőtt a forgalom 
az útdíj bevezetését követően. Különösen megnőtt a tehergépjármű forgalom, megközelítőleg 30 %-
kal.  
A szabvány szerint 1 irányban 2 sávú utaknál a megfelelő forgalomnagyság 2464 egységjármű/óra, 
az eltűrhető pedig 3360 Ej/óra. Hatvanban az útdíj bevezetése előtt a forgalom nagysága 1828 Ej/óra 
volt, azt követően pedig 2043 Ej/óra. A mért adatok szerint a megnövekedett forgalom sem éri el a 
megfelelő forgalomnagyság értékét. Ennek ellenére a panaszos lakóházától néhány méterre zajló 
forgalom nyilvánvalóan jelentősen zavarja a lakók nyugalmát. 
Az országgyűlési biztos az OBH 2511/2000. számú ügyben már vizsgálta az autópályadíj bevezetését 
követően a párhuzamos utak megnövekedett forgalma által okozott káros hatások enyhítésének 
lehetőségeit.  
Az országgyűlési biztos a korábbi vizsgálat megállapításaira, illetve az abban megfogalmazott 
ajánlásra tekintettel a konkrét ügy kivizsgálásáról 2001. március 7-én készült jelentésében külön 
ajánlással nem élt, de figyelemfelhívásként a jelentést megküldte az érintett minisztereknek is. A 
korábbi ügyben tett ajánlást a megszólítottak elfogadták, és a választ az országgyűlési biztos az 
ajánlása teljesítésének tekintette. 
 
OBH 4479/2000. 
Az élethez és emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a büntetés-
végrehajtási intézet, ha a fogvatartottak egymás közötti bántalmazásának gyanúja esetén nem 
tisztázza a tényállást, és ezzel elmulasztja a felelősségre vonást. A tulajdonhoz való joggal 
összefüggésben visszásságot okoz, ha a büntetés-végrehajtási intézet nem teszi lehetővé a 
fogvatartottak által használt szekrények zárhatóságát. 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott panaszos sérelmezte, 
hogy zárkatársai bántalmazzák, személyes használati tárgyait elveszik, és a bv. hivatásos állománya 
semmit sem tesz ez ellen. 
A panasz alapján az országgyűlési biztos az emberi méltósághoz és a tulajdonhoz való joggal 
összefüggő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot indított, és az intézettől bekért iratok alapján 
megállapította, hogy a panaszos elhelyezését a vele kapcsolatban kialakult gyakori konfliktusok miatt 
befogadása óta 11 alkalommal változtatták meg. A befogadást követő három hónap elteltével a 
panaszos egyik zárkatársa jelentette az egészségügyi szolgálat ápolójának, hogy a panaszos több 
napja fájlalja a fülét. A fogvatartott jelzését követően a panaszost megvizsgálták, és megállapították, 
hogy dobhártyája berepedt. Az orvosi vizsgálaton a panaszos elmondta, hogy sérülése zárkatársa 
által történt bántalmazás következménye. Négy nap múlva, a fegyelmi eljárás megindulását követően 
a panaszos a vallomását, mely szerint sérülése bántalmazás következménye, visszavonta. Ezt 
követően az intézet parancsnoka a fegyelmi eljárást megszüntette.  
A fogvatartottak tulajdonjogának védelme a fogvatartás időtartama alatt, a fogvatartottnál engedéllyel 
tartható személyes tárgyak tekintetében - ugyanúgy mint a fogvatartottól a befogadás során átvett és 
letétbe helyezett tárgyak tekintetében - a büntetés-végrehajtási intézet kötelessége. A tulajdonjog 
védelme a fogvatartottakat egymással szemben is megilleti. A személyes tárgyak eltulajdonításának a 
megelőzése érdekében a büntetés-végrehajtási intézetnek azt is biztosítania kell, hogy a 
fogvatartottak által használt szekrények zárhatóak legyenek. Ebben a büntetés-végrehajtási 
intézetben a fogvatartottak által használt szekrényeknek csak egy része zárható. Ez a hiányosság a 
tulajdonhoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz. A fogvatartottak testi épségének, emberi 
méltóságának biztosítása az őrzés időtartama alatt szintén a büntetés-végrehajtási intézet 
kötelessége. Bár a panaszos az orvosi kivizsgálása során tett vallomását - mely szerint sérülése a 
zárkatársa általi bántalmazás következménye - visszavonta, az előzményeket figyelembe véve 
alappal merül fel annak a gyanúja, hogy ezt megfélemlítés miatt tette. Az élethez és emberi 
méltósághoz való jog alapján az intézetnek - miután a panaszost kérelmére 11 alkalommal helyezték 
mindig újabb és újabb zárkába - ki kellett volna vizsgálnia, hogy mi az elhelyezés megváltoztatására 
irányuló kérelmek tényleges oka. Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg, és a megindított fegyelmi 
eljárást az ügy tényleges kivizsgálása nélkül megszüntették, az országgyűlési biztos  2001 
márciusában megállapította, hogy az intézet eljárása az élethez és emberi méltósághoz való joggal 
összefüggésben visszásságot okozott. Az országgyűlési biztos a megállapított visszásságok 
orvoslása érdekében felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy gondoskodjon a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak által használt 
valamennyi szekrény zárhatóságáról, valamint vizsgálja meg az intézet parancsnokának a 
fogvatartotti bántalmazások elszaporodása miatti felelősségét. Az érintett az országgyűlési biztos 
ajánlását elfogadta, majd megállapította, hogy a fogvatartotti bántalmazások elszaporodása miatt a 
bv. parancsnokát felelősség nem terheli. 
 
OBH 4729/2000.  
Nem állapítható meg a diszkrimináció tilalmával és az esélyegyenlőség biztosításának állami 
célkitűzésével összefüggő visszásság, ha a jogalkotó a kedvezmények szabályozása során 
össze nem hasonlítható csoportok között tesz különbséget, és különböző mértékű 
kedvezményben részesíti őket.  
A panaszos sérelmezte, hogy a miskolci önkormányzat rendelete szerint egyes szervek járművei a 
feladataik ellátásig várakozhatnak a védett övezetben, míg a mozgáskorlátozottak csupán 1 órát. 
Véleménye szerint ez hátrányos megkülönböztetéshez vezet.  
Az országgyűlési biztos az önkormányzat rendelete alapján feltárta, hogy a védett övezetben külön 
behajtási engedély nélkül közlekedhetnek a megkülönböztető jelzéssel rendelkező járművek, a 
figyelmeztető jelzéssel rendelkező, valamint a rendeletben felsorolt közszolgáltatók járművei, az 
igazolvánnyal rendelkező mozgássérültek járművei és az ellenőrzésre jogosult szervek járművei. 
Ezek a járművek a feladatuk ellátásáig tartózkodhatnak a védett övezetben, kivéve a 
mozgáskorlátozottakat, akik esetén a várakozás nem haladhatja meg az egy órát.  
A biztos megállapította, hogy a diszkrimináció tilalmának sérelmét csak az jelenti, ha a jogalkotó 
azonos helyzetű csoportok között tesz indokolatlanul különbséget. A rendeletben felsorolt 
közszolgáltatást végző vagy sürgősségi feladatot ellátó szervek a feladatuk ellátásig tartózkodhatnak 
a védett övezetben, és ez a kör nem hasonlítható össze a lakosság mozgáskorlátozott tagjainak 
körével, hiszen nem azonos cél miatt van szükségük a behajtás lehetőségére. Megállapította továbbá, 
hogy a jogalkotói szabadság részét képezi a méltányosság eseteinek, a kedvezményezetti körök 
meghatározásának lehetősége. Az önkormányzat a rendelet megalkotásakor több módon is 
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kedvezményeket biztosított a mozgáskorlátozott gépkocsivezetők számára, ezzel hozzájárulva a 
mindennapos közlekedési nehézségeik megoldásához.  
Az országgyűlési biztos 2001. május 9-én kelt jelentésében alkotmányos joggal kapcsolatos 
visszásságot nem állapított meg.  
 
OBH 4875/2000. 
A tulajdonhoz és a művelődéshez való alkotmányos joggal összefüggésben okoz 
visszásságot, ha az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgató a képesítési 
követelményben előírt vizsga szabályszerű teljesítéséért külön díjat köteles fizetni. 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) egyik hallgatója azt 
sérelmezte, hogy az egyetem az általa végzett, államilag elismert bizonyítványt adó 
nyelvvizsgáztatásért 2000. évtől vizsgadíjat szed az államilag finanszírozott képzésben résztvevő 
hallgatóitól, pedig a vizsga megléte a diploma megszerzésének feltétele. Mivel a panasz alkotmányos 
jogokat érintett, az országgyűlési biztos az ügyben vizsgálatot indított. Tájékoztatást és véleményt kért 
az egyetem rektorától, továbbá az oktatási minisztertől.  
A vizsgálat megállapításai szerint az egyetem szakjainak többségénél két szakmai ismeretanyaggal 
bővített középfokú nyelvvizsga kell a diploma megszerzéséhez. A hallgatókat arra korábban sem 
kötelezték, hogy a nyelveket az egyetemen tanulják, és a nyelvvizsgát ott tegyék le. Vizsgázhattak az 
Idegennyelvi Továbbképző Központban (Rigó utca), vizsgadíjat fizetve, de a BKE nyelvi intézetében 
letett szigorlatukat is állami nyelvvizsgának ismerték el, amivel térítésmentesen teljesíthették a szóban 
forgó követelményt.  
1999-től a nyelvvizsga megszerzésére vonatkozó lehetőség úgy változott meg, hogy bármely arra 
alkalmas szervezet nyelvvizsga-központot akkreditáltathat, ahol bárki vizsgázhat, államilag elismert 
vizsgabizonyítványt szerezhet. Az akkreditált vizsgaközpontok általában egyetemeken, főiskolákon 
működnek. Ilyen vizsgáztatásra akkreditációt kapott a BKÁE és a Budapesti Gazdasági Főiskola 
nyelvvizsgaközpontja. Nem indokolható, hogy aki olyan felsőoktatási  intézménybe jár, amely egyúttal 
vizsgaközpont is, az ingyen tehessen nyelvvizsgát, míg a többi, más intézményekben tanuló hallgató - 
akinek ez ugyanúgy képesítési feltétel -, fizesse a vizsgadíjat. Ha viszont a BKÁE kiterjesztené az 
ingyenességet valamennyi ott vizsgázó hallgatóra, akkor nem tudná fenntartani a központot. A BKÁE 
nem okozott az alkotmányos jogokkal összefüggésben visszásságot azzal, hogy mint nyelvvizsga-
központ a nyelvvizsgáért saját hallgatóitól is vizsgadíjat kér, erre ugyanis minden vizsgaközpont 
jogosult. A díj elengedése a 71/1998. (IV.8.) Korm. rendelet szerint csak lehetőség.  
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 31. § (3) bekezdése szerint azonban az államilag 
finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számára a tandíjon felül csak olyan 
szolgáltatás igénybe vételéért állapítható meg díj, amely nem kapcsolódik a képesítési 
követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Mivel 
pedig az államilag elismert nyelvvizsga képesítési követelmény, visszásságot okoz a tulajdonhoz és a 
művelődéshez való alkotmányos joggal összefüggésben, ha az államilag finanszírozott képzésben 
résztvevő hallgató a képesítési követelményben előírt feltétel szabályszerű teljesítéséért külön díjat 
köteles fizetni. 
Az oktatási kormányzat - a miniszter tájékoztatása szerint - már az országgyűlési biztos vizsgálata 
alatt a vizsgadíjakra pénzügyi fedezetet bocsátott az intézmények rendelkezésére, és ezzel a panasz 
alapján feltárt visszásságot orvosolta, ezért a biztos a konkrét ügyben nem tett ajánlást, de 
figyelemmel a sajtóban - az intézkedés végrehajtásának bizonytalanságairól megjelent - híradásokra 
felkérte a minisztert, hogy soron kívül intézkedjen a díjtérítés kifizetése érdekében. A miniszter 2001-
re vonatkozóan a szükséges intézkedést megtette. Az általános helyettes rámutatott arra, hogy a 
probléma általános rendezését és a jogbiztonságot szolgálná, ha a térítésre jogosultságot jogszabály 
határozná meg. A miniszter szerint a költségvetés a nyelvvizsgadíj állami támogatását csak 2001. és 
2002. évre garantálta. Emiatt a vizsgadíj megtérítésére nem vállalható jogszabályi rendelkezés. 2005-
től azonban az emelt szintű érettségivel a nyelvismeret megszerzése alapvetően már a közoktatásban 
megvalósulhat. A biztos álláspontja szerint, ha a költségvetési támogatás a következő években 
csökkenne, úgy az alkotmányos joggal összefüggő visszásság ismét előállhat. Az országgyűlési 
biztosok ezért ennek veszélyére a beszámolóban hívják fel az Országgyűlés figyelmét. 
 
OBH 5018/2000. 
Nem sérül a panaszosok legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, valamint a szociális 
biztonsághoz és ellátáshoz fűződő alkotmányos joga, ha az időseket ápoló-gondozó otthon 
által nyújtott ellátás megfelel a jogszabályoknak és szakmai előírásoknak. 
Az országgyűlési biztos hivatalból indított vizsgálatot egy névtelen beadvány alapján a Csongrád 
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kisteleki Napsugár Otthonban. A panaszos szerint az 
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intézetben lakókat és a dolgozókat megfélemlítik, megszégyenítő, embertelen bánásmódot, 
terrorisztikus intézkedéseket alkalmaznak velük szemben. 
Az országgyűlési biztos 2000 novemberében a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét 
kérte fel helyszíni ellenőrzésre. A 2001 márciusában lefolytatott  helyszíni vizsgálat megállapította, 
hogy a panaszban foglalt kifogások alaptalanok. Az intézmény vezetője külön szabályozott fogadóórát 
tart, az ÁNTSZ Szeged Városi Intézete rendszeresen ellenőrzi a intézeti (konyhai, mosodai) 
berendezések működését és higiéniai állapotát. Nem volt bizonyítható az sem, hogy a lakók 
étkeztetése nem megfelelő. A vizsgálat megállapította, hogy az étkeztetés keretében biztosított 
élelmiszer-nyersanyagok energia és tápanyag tartalma az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet által 
meghatározott normát meghaladta. Megfelelőnek ítélte a gyógyszerezés, a gyógyszer- és 
egészségügyi nyilvántartás rendjét is.  
Figyelemmel arra, hogy az országgyűlési biztoshoz az intézetből a közigazgatási hivatal vizsgálata 
alatt is érkezett névtelen beadvány, az országgyűlési biztos munkatársai is végeztek helyszíni 
vizsgálatot, az otthonban élők és az ott dolgozók emberi kapcsolatainak minőségéről, az intézmény 
légköréről. Az otthon szép környezetben lévő új, emeletes épület, amely erre a célra épült, és minden 
olyan építészeti megoldás megtalálható, amely szükséges a megfelelő ellátás biztosításához. 
Rendelkezik felvonóval, folyosói tágasak, a fürdőszobákat, mellékhelyiségeket tolókocsival is igénybe 
lehet venni, így az akadálymentes közlekedés biztosított. A 100 férőhelyes otthonban 40 apartman 
található, amelyekben emelt szintű szolgáltatást nyújtanak. A hagyományos részen két, illetve négy-
ötágyas szobák vannak, de a jogszabályban előírt 6 m2 lakóterület minden gondozott számára 
biztosított. Az épület külső és belső kialakítása igényes, a folyosók szépen dekoráltak, többnyire a 
gondozottak saját kézimunkáival. Tisztaság és rend van mindenhol. A szobák bútorzata egyszerű, 
praktikus, kényelmes és jó állapotú. A lakók azokat személyes tárgyaikkal, fényképeikkel, képeikkel, 
kézimunkáikkal és emléktárgyaikkal díszítik. A házaspárokat közös szobában helyezik el, és 
lehetőség szerint igyekeznek az elhelyezéssel kapcsolatos egyéni kívánságokat is teljesíteni. Az 
otthonban három mentálhigiénés szakember dolgozik. Munkájukat három fő csoportba rendezik: 
évente szervezik a nagy ünnepeket, havi rendszerességgel megtartják a születés- és névnapokat; fő 
tevékenységük azonban a heti beosztás alapján működő foglalkoztatás, torna, énekkar, szervezése 
és működtetése. Szintentartó foglalkozásokat is szerveznek, amellyel igyekeznek megtartani a lakók 
írás-olvasás készségét, gondozni memóriájukat, megakadályozni korábban meglévő készségeik 
romlását. A megkérdezett idősek az ennivaló mennyiségével és minőségével, az egészségügyi 
ellátással elégedettek voltak, jelezték, hogy jól érzik magukat az intézményben. A személyzet 
emberségesen bánik velük, és magas szintű ellátást biztosított számukra. Az idősek jókedvűen 
beszélgettek a vizsgálatot végzőkkel. Panaszt az intézet vezetőjére, a nővérekre nem kívántak tenni. 
Egybehangzóan állították, hogy problémáikat a nővérekkel, mentálhigiénés csoport vezetőjével vagy a 
lakóbizottsággal, esetleg az élelmezési bizottsággal mindig el tudják intézni. Az országgyűlési biztos 
2001. május 31-én kelt jelentésében az általa kért és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal által 
végrehajtott vizsgálat, továbbá saját helyszíni ellenőrzése tapasztalatai, illetve a rendelkezésére álló 
intézeti dokumentumok alapján megállapította, hogy az intézet működése során az Obtv-ben 
megjelölt, az országgyűlési biztos fellépését igénylő alkotmányos jogsértés nem történt. 
 
OBH 5032/2000. 
A jogbiztonság követelményével és az önkormányzati rendeletalkotás elveivel összefüggő 
visszásságot okoz a képviselő-testület, ha a rendelete nem szabályozza a szemétszállítási díj 
megfizetésének rendjét, nem teljes körűen szabályozza a kedvezmények és mentességek 
körét, illetve nem tartalmazza a közszolgáltatás ellátásának részletes szabályait. 
A panaszos azt sérelmezte, hogy a Sopronkövesdi Önkormányzat rendelete a szemétszállítási díjat 
egységesen, házanként határozza meg, ezért ugyanannyit fizet az egyedül lakó kisnyugdíjas, mint a 
több keresőképes személyből álló család. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese az önkormányzat 14/1996 (XII.5.) ÖR. számú 
rendeletének a szemétszállítási díj számítására vonatkozó részét vizsgálta meg. Feltárta, hogy a 
rendelet 2001. februári módosítását követően a szemétszállítási díj mértékét a szeméttárolók 
űrtartalma szerint állapítják meg. A szolgáltató a kukákat hetente egy alkalommal üríti. Az általános 
helyettes a díjszabással kapcsolatban nem állapított meg visszásságot, mert az megfelel a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak. 
Azt azonban megállapította, hogy a rendelet a szemétszállítási díj megfizetésének rendjét nem 
szabályozza, így az ellentétes a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel és a 
kormányrendelettel. 
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A kedvezmények és mentességek körét mind a rendelet, mind az önkormányzat és a közszolgáltató 
között létrejött megállapodás tartalmazza. A törvény szerint a képviselő-testület önkormányzati 
rendeletben állapítja meg az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét. A 
képviselő-testület egyes kedvezményeket nem a rendeletben, hanem a polgári jogi megállapodásban 
rendezett. 
A rendelet szerint a "szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat és a 
szolgáltató által kötött szerződés rögzíti". Az általános helyettes megállapította, hogy ez ellentétes a 
törvény előírásaival, mert az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani a közszolgáltatás 
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és 
kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit. 
Az országgyűlési biztos a feltárt alkotmányos visszásságok orvosolása érdekében felkérte a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében 
vizsgálja meg, megfelel-e az önkormányzati rendelet a törvény és a végrehajtására kiadott 
kormányrendelet előírásainak. Ha azt állapítja meg, hogy az önkormányzati rendelet és a magasabb 
szintű jogszabályok közötti összhang hiányzik, úgy kezdeményezze az érintett önkormányzatnál a 
rendelet módosítását. 
A válaszadásra nyitva álló határidő még nem telt le. 
 
OBH 5111/2000 
A jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével, valamint a jogorvoslathoz 
való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat azzal, ha nem 
szabályozza rendeletben az előbérleti jog kérdését. 
A panaszos, egy Budapest XII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás volt bérlője fordult 
kérelemmel az országgyűlési biztoshoz, mert az önkormányzat a határozott idejű lakásbérleti 
szerződésének lejártát követően bírósági végrehajtást kezdeményezett ellene a lakás kiürítése 
érdekében. Az országgyűlési biztos a szociális biztonság, a család egységét és a gyermekek 
védelmét deklaráló elvek sérelmének veszélye miatt vizsgálatot indított. A panaszos korábbi kérelme 
ügyében 1997-ben folytatott vizsgálatának tapasztalatai, valamint az önkormányzat polgármesterétől 
kapott tájékoztatás alapján a következőket állapította meg: 
A panaszos ügyében folytatott OBH 157/1996. számú vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat 
jogszabálysértően járt el a lakáspályáztatás ügyében, mert a pályáztatás jogszabályi feltételeit nem 
állapította meg. A panaszos 1995-ben pályázaton elnyerte egy Budapest XII. kerületi bérlakás 
határozott idejű bérleti jogát, de ennek érdekében térítés nélkül le kellett adnia a határozatlan idejű 
bérleti szerződés alapján használt bérlakását. Kérte, hogy a lakást határozatlan időre utalják ki 
számára, de e kérelmét az illetékes bizottság elutasította. A panaszos a szerződést mégis aláírta, 
mert a bérbe adói nyilatkozatban az önkormányzat garantálta, hogy a három év lejárta után előbérleti 
jog illeti meg.  
A panaszos akkor fordult ismét az országgyűlési biztoshoz, amikor az önkormányzat hivatalosan 
közölte, hogy a három év lejárta után nem kívánja továbbra is bérbe adni a lakást, ezért azt adja le. A 
panaszos jelezte, hogy őt előbérleti jog illeti meg. Tájékoztatták azonban, hogy az előbérlet csak 
akkor illeti meg a bérlőt, ha a bérbe adó a lakást továbbra is bérbe kívánja adni. A konkrét esetben az 
önkormányzatnak azonban más szándékai vannak. Ezt a panaszos is tapasztalta, mert ekkor már 
több ingatlanközvetítő cégtől is felkeresték, és a tulajdonos megbízásából a lakást felmérték. 
Az országgyűlési biztos megkeresésére a polgármester jelezte, hogy az önkormányzat a panaszos 
számára ideiglenes elhelyezést ajánlott fel addig, amíg arra végleges megoldást nem találnak. 
A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos kérelme megalapozott. Az önkormányzat a lakások 
bérbeadására vonatkozó rendeletét szubjektív mérce alapján alkalmazza, ha a határozott idejű bérleti 
szerződéssel rendelkező bérlők esetében a határozott idő lejártát követően a további bérbeadásról 
nem a lakástörvény előírásai, illetve a szociális célú lakás bérbeadás feltételeinek megléte, vagy 
annak hiánya alapján dönt, hanem egyéb, nem részletezett érdekek alapján. A jogbiztonság 
alkotmányban garantált elvét sértette meg az önkormányzat azzal, hogy a rendelet módosítását 
követően nem ismeri el magára nézve kötelezőnek a korábbi rendelete alapján készült bérbe adói 
nyilatkozatában foglaltakat. E nyilatkozatban az önkormányzat garantálta, hogy a bérlőt a 3 év lejárta 
után további 3 évre előbérleti jog illeti meg, ha a szociális feltételeknek megfelel. 
A panaszos nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát egy másik önkormányzat tulajdonában lévő 
lakás bérletére, mert a kerületből történő elköltözésével az önkormányzat már semmiféle 
kötelezettséggel nem tartozna vele szemben. A felajánlott lakás nem volt megfelelő cserelakásnak 
tekinthető a három kisgyermekes család számára. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az 
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önkormányzat visszaélt azzal, hogy az ingatlan tulajdonosaként az e tulajdonra vonatkozó jogszabály 
megalkotására is jogosult.  
A vizsgálat feltárta, hogy az önkormányzat eljárása a jogbiztonsághoz, illetve a jogorvoslathoz való 
joggal összefüggő visszásságot okozott, ezért az országgyűlési biztos felkérte a képviselő-testületet, 
hogy fontolja meg - a 24/1993. (XII.23.) Ör. számú rendeletének 24. § (4) bekezdésében - a 
polgármesternek adott indokolatlan mérlegelési jogkör törlését. 
A képviselőtestület nem fogadta el az ajánlást, ezért a biztos - felettes szerv hiányában - fontolóra 
vette a rendelet alkotmányossági vizsgálatának indítványozását. Előbb azonban felkérte a 
belügyminisztert, hogy a megyei közigazgatási hivatalok útján vizsgáltassa meg, hogy az 
önkormányzatok milyen módon szabályozzák a határozott idejű bérleti szerződések lejáratának 
esetét. A vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzatok döntő többsége az előbérleti jog kérdését 
a rendeletében szabályozta. 
Az országgyűlési biztosok személyében időközben bekövetkezett változásra is tekintettel az eljárás 
újabb elemmel bővült. A hivatalba lépő országgyűlési biztos a panaszos és az önkormányzat között 
elmérgesedett vitának a rendezésére új módszerként a nemzetközi ombudsman gyakorlatban 
elterjedt közvetítői szerepre vállalkozott. Az önkormányzat képviselőinek és a panaszos, valamit jogi 
képviselőjének személyes meghallgatását követően kísérletet tett a felek között megállapodás 
előmozdítására. 
A mediátori szerepben felvállalt békítés eredménye a beszámoló előkészítésének lezárásakor még 
nem állapítható meg. 
 
OBH 5274/2000. 
Az élethez való joggal kapcsolatos visszásságot okoz a honvédség, ha a tűzszerész katonák 
nem kapják meg a feladatuk biztonságos ellátásához szükséges technikai berendezéseket. A 
pihenéshez való joggal kapcsolatban visszásság keletkezik, ha a tűzszerész katonák a 
létszámhiány miatt túlterheltek, és a folyamatos túlmunka miatt nincs lehetőségük elegendő 
pihenésre. A végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemhez való 
joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okoz, ha nem a teljes szolgálati időre 
biztosítják a tűzszerészek részére a kiemelt pótlékot. 
Az országgyűlési biztos a sajtóból szerzett tudomást arról, hogy 2000. október 22-én egy építkezés 
területén talált fel nem robbant lőszer mentesítéséhez kihívott tűzszerész járőr parancsnoka a gránát 
tároló helyiségbe szállítása során ismeretlen okból bekövetkezett robbanás következtében életét 
vesztette. A baleset körülményeinek vizsgálatát a rendőrség azonnal megkezdte. A baleset előtt a 
tűzszerész járőrparancsnok szállításhoz előkészítette az aknagránátot, a társát fedezékbe küldte, 
majd miután a rendőrség kiürítette a környéket, a parancsnok kézben vitte a gránátot a tároló 
helyiségbe, ahol a robbanás bekövetkezett. A tűzszerész-balesettel kapcsolatban az országgyűlési 
biztos az országgyűlési biztos általános helyettese által a korábbi években folytatott vizsgálatokra 
tekintettel rendelt el újabb vizsgálatot.  
Az általános helyettes 1997 nyarán az OBH 6883/1997. számon hivatalból indított vizsgálatot annak 
felderítésére, hogy a tűzszerészek élethez és emberi méltósághoz, valamint a személyes 
szabadsághoz és biztonsághoz való joga különleges feladatuk ellátása során miként érvényesül. A 
jelentésben tett ajánlások teljesülésének ellenőrzésére az általános helyettes az OBH 4908/1999. 
számon utóvizsgálatot tartott, és annak során az 1. Honvéd Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj, 
Budapest, Váci úti laktanyájában helyszíni ellenőrzést végzett A vizsgálatokról készült jelenésekben 
tett ajánlások alapján a tűzszerész munkával összefüggő új kormányrendeletet adtak ki. Eszerint 
megszűnt a sorkatonák tűzszerészként történő alkalmazása, az ilyen feladatokat kizárólag hivatásos 
katonák végzik szerződéses katonák segítségével, akik többnyire gépjárművezetők. Kialakult a 
megfelelő nemzetközi tapasztalatcsere rendszere, főként a balkáni békefenntartás keretében. Az 
állománytábla módosításával rendszeresítették a pszichológusi beosztást, amelyet azóta be is 
töltöttek. 
A további ajánlások arra irányultak, hogy tovább bővítsék, illetve legalább töltsék fel az alakulat 
létszámát a pihenési lehetőség jobb biztosítása érdekében, javítsák a tűzszerészek jövedelemszintjét, 
fejlett és kielégítő számú híradástechnikai eszközökkel biztosítsák a megfelelő kapcsolattartást a 
mentesítést végző járőr és a parancsnokság között, végül a robbanótestek biztonságos szállítása 
érdekében szerezzenek be korszerű gépjárműveket. A minisztérium egyetértő válaszában kifejtette, 
hogy ezeknek a feladatoknak a végrehajtására minimálisan két évre van szükségük. Az országgyűlési 
biztos a választ elfogadta. 
A 2000. október 22-i baleset ügyben az országgyűlési biztos tájékoztatást kért a Magyar Honvédség 
parancsnokától és a vezérkari főnöktől. Beszerezte az államigazgatási eljárásról készült rendőrségi 
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határozatot és a kirendelt igazságügyi tűzszerész szakértő véleményét, és helyszíni vizsgálatot is 
tartott. 
A vizsgálat megállapította, hogy a II. világháborús aknagránát gyártásakor nem minden esetben 
tartották be a technológiai fegyelmet, így alkatrészek maradhattak ki, ami lehetővé tette a töltetben a 
vegyi átalakulást. Emiatt a balesetet védőfelszerelés sem akadályozhatta volna meg. A baleset után a 
zászlóalj parancsnoka azonnal elrendelte, hogy a jövőben az előtalált robbanószerek csak a 
helyszínen semmisíthetők meg. Amennyiben ez csak más műszaki eljárás és rendszabályok 
bevezetésével foganatosítható, az ügyeletes tűzszerész parancsnok intézkedését kell kérni. A 
tűzszerész szakértő megállapította, hogy a balesetben áldozata tevékenységében hiányosságok és 
mulasztások nem voltak, feladatát az 1997-ben kiadott és azóta hatályos MÜ/31. Tűzszerész 
Szakutasítás előírásai szerint akarta végrehajtani. 
A szakértő ugyanakkor kitért arra is, hogy a szakutasítás 126. és 188. pontja nem zárja ki a 
robbanószerkezet veszélyességi fokának téves megítélését. Ezért nem ért egyet a szakutasítás azon 
részével, amely a robbanótestek helyszíni kezdésének metodikáját szabályozza. Végül 
megállapította, hogy a baleset bekövetkezése miatt más személyt sem terhel felelősség. 
A szakértő megállapításait támasztotta alá a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Rendkívüli 
Haláleseti Osztályának határozata, amely az ügyben lefolytatott államigazgatási eljárást zárta le. A 
határozat szerint a halál oka a robbanás során elszenvedett szívrepedés és főér-repedés 
következtében kialakult heveny idegrázkódtatás volt. Az elhunyt tűzszerész szervezetében méreg, 
kábítószer és gyógyszer nem volt, és alkoholos befolyásoltság alatt sem állt. Az eljárás során 
bűncselekmény gyanújára utaló adat vagy körülmény nem merült fel. A rendőrségi vizsgálattal 
kapcsolatban az országgyűlési biztos nem tárt fel alkotmányos visszásságot, mivel az megfelelt a 
vonatkozó jogszabályoknak. A  helyszíni vizsgálat során az országgyűlési biztos meggyőződött 
azokról a kedvező változásokról is, amelyek a korábbi vizsgálat után következtek be. Megállapította 
azonban azt is, hogy több területen még nem történt lényeges javulás. Változatlan a létszámhiány a 
hivatásos állománynál és az még jelentősebb a szerződéses állománynál. Nem történt meg a 
szükséges technikai fejlesztés sem. Nem áll rendelkezésre megfelelő biztonságos öltözet és a 
helyszíni robbantáshoz szükséges biztonsági berendezés. A nemzetközi, azon belül a NATO 
kapcsolatok hasznosítása egyelőre csak a tapasztalatcserére szorítkozik, de nem hasznosul a 
technikai fejlesztés gyorsításánál.  
A vizsgálat megállapította, hogy a megfelelő tűzszerész technika hiánya miatt a honvédségnél 
továbbra is sérül a tűzszerész katonák élethez való joga, folyamatos túlterheltségük és kiemelt 
pótlékuk nem megfelelő kifizetése miatt csorbul a pihenéshez és a végzett munka mennyiségéhez és 
minőségéhez igazított jövedelemhez való joga, az országgyűlési biztos ezért a honvédelmi 
miniszternek a következő ajánlásokat tette. Dolgozza át a pótlékrendszert, mert az nem alkalmas a 
tűzszerész pálya vonzóbbá tételére. (Ugyanis most nem a teljes szolgálati időre, hanem csak akkor 
kaphat a tűzszerész többletjuttatást, ha a konkrét mentesítési munkát végzi, a robbanószer közvetlen 
közelében.) Gondoskodjon a szerződéses állomány jobb anyagi- és elhelyezési körülményeiről, a 
létszámhiány csökkentése érdekében. Tegyen gyors és hatékony intézkedést a tervezett technikai 
korszerűsítés érdekében. Rendelje el a Magyar Honvédség MÜ/31. Tűzszerész Szakutasítás sürgős 
és alapos felülvizsgálatát és korszerűsítését. Ennek keretében körültekintően kell szabályozni a 
helyszíni robbantások biztonságos végrehajtását, a polgári lakosság fokozott védelmére is tekintettel. 
A technikai feltételek biztosításán túl új szabályozásra is szükség van a különösen súlyos, 
rombolóhatása miatt helyszínen meg nem semmisíthető robbanószer biztonságos szállítása 
érdekében. 
A honvédelmi miniszter az ajánlásokkal egyetértett, de jelezte, hogy azokat a tárca költségvetésének 
függvényében fogja végrehajtani. A költségvetéstől független ajánlásokkal kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket saját hatáskörében vagy a vezérkari főnök utasításával megtette. 
 
OBH 5314/2000. 
Visszásságot okoz a diszkrimináció tilalmával, az esélyegyenlőség biztosításának állami 
célkitűzésével, az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben 
a jogalkotó, ha egy támogatási forma feltételeinek meghatározásával egy homogén csoport 
egyes tagjait indokolatlanul kirekeszti a jogosultak közül. 
Mozgáskorlátozott panaszosok sérelmezték, hogy nem részesültek fogyatékossági támogatásban, 
mivel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény és a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerint nem 
minősültek súlyos fogyatékosnak. Az említett jogszabályok szerint mozgásszervi fogyatékosként 
fogyatékossági támogatásra az jogosult, aki a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara 
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miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű 
használatát igényli, ezen állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem 
képes vagy mások állandó segítségére szorul. A gyermekkoruk óta mozgássérült panaszosok 
fogyatékossági támogatás iránti kérelmét azért utasították el, mert nem használták a felsorolt 
segédeszközök valamelyikét, illetve az általuk használt segédeszköz a jogszabály mellékletében nem 
szerepelt. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az említett törvény a mozgássérültek esetén a 
jogszabályban felsorolt segédeszközök valamelyikének állandó és szükségszerű használatához köti a 
támogatás megállapítását. A támogatás jogalkotó által deklarált célja azonban az, hogy a havi 
rendszerességgel járó összeg a súlyosan fogyatékos személyek esélyegyenlősége érdekében a 
fogyatékosság miatt fennálló társadalmi hátrányokat és többletköltségeket kompenzálja. A támogatás 
tehát a súlyos fogyatékos állapotra és az ebből eredő társadalmi hátrányokra tekintettel jár. A 
segédeszköz használata valóban feltételezi a fogyatékos állapot fennállását, azonban nem minden 
súlyos fogyatékos használja feltétlenül a felsorolt segédeszközöket, pedig azonos társadalmi és 
anyagi nehézségekkel kell megküzdenie.  
A vizsgálat megállapította, hogy azok a mozgássérültek, akiknek mozgásrendszere súlyosan 
károsodott, és önálló életvitelre képtelenek vagy mások állandó segítségére szorulnak, tehát fennáll 
náluk a biológiai károsodás és az ebből fakadó társadalmi hátrány is, de valamely oknál fogva nem 
használják a jogszabályban felsorolt segédeszközöket, nem részesülhetnek a támogatásban. Ennek 
alapján megállapítható, hogy a jogalkotó indokolatlanul és önkényesen tett különbséget a sérülés, a 
fogyatékosság mértéke és az ebből fakadó társadalmi hátrányok szempontjából homogénnek 
tekinthető csoporton belül és rekesztette ki a támogatásból a mozgássérültek azon részét, akik a 
jogszabály mellékletében felsorolt segédeszközöket nem használják.  
Az országgyűlési biztos kifejtette, hogy a jogszabály a diszkrimináció tilalmával, az esélyegyenlőség 
biztosításának állami célkitűzésével, az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való joggal 
összefüggésben okozott visszásságot azon mozgáskorlátozottak tekintetében, akik súlyosan 
fogyatékosok, de segédeszköz használatának hiányában nem részesülhetnek a fogyatékossági 
támogatásban, ezért kezdeményezte, hogy a jogalkotó dolgozza ki a jogszabály olyan módosítását, 
amelyben a fogyatékossági támogatás feltételei között nem szerepel a meghatározott segédeszközök 
használata.  
Az érintett az ajánlást elfogadta.  
 
OBH 5350/2000. 
Az jogbiztonsághoz és a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okoz a 
jegyző azzal, ha a hozzá benyújtott panaszt nem iktatja és nem vizsgálja ki. Az emberi 
méltóságból fakadó kegyeleti joggal összefüggő visszásságot okoz a gondozási központ 
vezetője, ha az elhaltak hozzátartozóinak nem ad megfelelő tájékoztatást. 
A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal sem az 
1998-ban benyújtott beadványára, sem a 2000 áprilisában írott levelére nem válaszolt. E levelekben 
azt sérelmezte, hogy az önkormányzat nem értesítette a nagynénje házának értékesítésekor, amely 
egy gondozási szerződés alapján került az önkormányzat tulajdonába. Korábban jelezte a Gondozási 
Központ vezetőjének, hogy az ingóságok közül igényt tartana a régi családi fényképekre és levelekre. 
Ígéretet kapott arra, hogy időben értesítik, de ez nem történt meg. A nagynénje 2000 áprilisában 
bekövetkezett halálát követően a fényképek és a levelek nem jutottak a birtokába. 
Az országgyűlési biztos Tiszafüred jegyzőjétől kért tájékoztatást. A jegyző válasza, valamint a csatolt 
iratok és a panaszos előadása alapján megállapította, hogy az önkormányzat a panaszos nagynénjét 
1995. augusztus 30-án helyezte el a Platán Nyugdíjas Otthonban. Ott gondozták az önkormányzattal 
kötött tartási-gondozási szerződés alapján a 2000. március 30-án bekövetkezett haláláig. A szerződés 
alapján a lakása az önkormányzat tulajdonába került. Az otthonba költözésekor a lakásban található 
ingóságokról leltár készült, amely tartalmazta a családi fényképeket és iratokat is. A panaszos arra 
kérte az otthon vezetőjét, a lakóház értékesítésekor értesítsék, hogy a családi iratokat és fényképeket 
átvehesse. Ilyen értesítést azonban nem kapott sem az intézmény vezetőjétől, sem a gondnoktól. 
Később egy látogatás alkalmával tudta meg, hogy a háznak már új tulajdonosa van, aki azt teljesen 
kiürítve vette birtokba. A panaszos ekkor fordult panasszal a jegyzőhöz, de nem kapott választ. A 
temetés alkalmával a panaszt a megbízott jegyzőnek megismételte, de ezután sem értesítették. Az 
országgyűlési biztos megkeresésére Tiszafüred új jegyzője arról tájékoztatta, hogy 1998-ra 
visszamenőleg a polgármesteri hivatalban a panasszal kapcsolatban semmiféle iratot nem talált. Ilyen 
panaszbeadvány iktatásra sem került. Az Otthon vezetőjét is megkereste, de ott csak az elhunyt 
temetésével és gondnokoltságával kapcsolatos iratanyag állt rendelkezésre. A panasz idején 
hivatalban lévő jegyző időközben elhunyt, a hivatal vezetésével megbízott aljegyzők pedig már nem 
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ott dolgoznak. Az Otthon iratai szerint az elhunyt ügyeit kirendelt gondnok intézte. Hagyatéki eljárást 
nem folytattak, mert az elhunyt után sem ingatlanvagyon, sem leltározás alá eső egyéb vagyontárgy 
nem maradt. A gondnok nem emlékezett arra, hogy családi iratok vagy fényképek lettek volna az 
ingóságok között, és nem volt tudomása arról, hogy az elhunytnak hozzátartozója van. 
Az országgyűlési biztos megállapította, a panaszos sérelmét az okozta, hogy az Otthon vezetője nem 
tájékoztatta arról, kihez fordulhat kérelmével, és a panaszos igényéről sem a gondnokot, sem a 
gyámhatóságot nem értesítette. Nagyobb gondosság mellett az ügy minden szereplője tudhatott volna 
a panaszos igényéről, akinek kérését a kegyeleti jog érvényesülése szempontjából teljesíteni kellett 
volna. A fényképek és iratok holléte nem állapítható meg, azokról a panaszosnak végleg le kell 
mondania. Megállapította, hogy a korábbi jegyző a panaszos levél iktatásának és a panasz 
kivizsgálásának elmulasztásával a jogbiztonsághoz való joggal és a panaszjoggal összefüggő 
visszásságot okozott. A Gondozási Központ vezetője az emberi méltóságból fakadó kegyeleti joggal 
összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy a panaszost nem megfelelően tájékoztatta, és annak 
igényéről sem a gondnokot, sem a gyámhatóságot nem értesítette. Az országgyűlési biztos felkérte a 
jegyzőt a jogszabályok megfelelő alkalmazására. A Nyugdíjas Otthon vezetőjének felhívta figyelmét 
arra, hogy az elhunytak hozzátartozóit megfelelően tájékoztassa arról, hogy a kegyeleti jog 
gyakorlásával kapcsolatos kérelmükkel hova fordulhatnak.  
A felhívást az érintettek elfogadták, az országgyűlési biztos az ügyet lezárta. 
 
OBH 5385/2000. 
A jogbiztonsághoz és tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az 
önkormányzat, ha a hulladékszállítással kapcsolatos feladatkörében nem törekszik az 
Alkotmánybíróság több határozatában kifejtett, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
egyenértékűségének tiszteletben tartása elvének megvalósítására, továbbá ha a vállalkozások 
esetében nem az önkormányzati rendeletben szabályozza a szemétszállítás díját, hanem azt a 
közszolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés tartalmazza. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz fordulva sérelmezte a Lajoskomárom Nagyközség 
Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló rendeletének a díjfizetéssel kapcsolatos szabályait, illetve a közszolgáltatást végző 
Rt-nek a szemétdíj megfizetésére vonatkozó intézkedését. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jog 
megsértésének gyanúja miatt indított vizsgálat eredményeképpen rámutatott, hogy a 43/1997. (VII.1.) 
AB határozat szerint lényeges követelmény, hogy a közszolgáltatás díja az általány jellegtől a 
ténylegesen ellátott szolgáltatás ellenértékéhez közelítsen, a jogalkotó az érintett csoportokhoz 
tartozók körülményeit megfelelő figyelemmel, körültekintéssel és méltányossággal értékelje. A 
jóhiszeműség és a tisztesség polgári jogi elve erősíti az önkormányzatokkal szemben azt a 
követelményt, hogy amikor a szemétszállítási díj meghatározásakor a díj összegét nem a tényleges 
szemétkibocsátáshoz, és az elszállított szemét mennyiségéhez, hanem az azt tükröző más mutatóhoz 
(pl. a szobák és más helyiségek száma, nagysága, a lakásban élő személyek száma, kiürített 
tartóedények száma, űrmérete stb.) kötik, fokozottan törekedjenek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
egyenértékűségének megvalósítására. Az Alkotmánybíróságnak a témára vonatkozó döntéseiben 
megfogalmazott követelmények megvalósítása különböző módszerekkel is lehetséges. A 
gyakorlatban több önkormányzat is alkalmaz az alkotmányos követelményeknek megfelelő 
megoldást. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól 
szóló 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet 5. §-a szerint a települési hulladék kezeléséért 
közszolgáltatási díjat kell fizetni annak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladék 
gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett. A rendelet 8. § (5) bekezdése szerint 
nem tagadhatja meg a közszolgáltatás megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. Az ismertetett 
jogszabályhelyek értelmében nem mentesülhet a díjfizetés alól az, aki a közszolgáltatást nem veszi 
igénybe. Az arányosság elvének rendeleti szabályozása azonban elengedhetetlen követelmény. 
A panaszosnak a díjfizetési kötelezettségét vitató kérelmét visszásság hiányában el kellett utasítani, 
de a rendeletnek a műanyagzsák alkalmazására vonatkozó előírásai kifogásolhatók. Az ugyanis 
lehetővé teszi a 120 literes kuka mellett 2 db műanyag zsák kihelyezését is, de nem rendelkezik arról, 
hogy a zsák önállóan is alkalmazható-e. Nem tartalmazza a zsák beszerzési forrását és árát. Azt csak 
az eljárásban megkeresett  közszolgáltató közölte. 
A vizsgálat megállapította, hogy a rendelet nem szabályozta az ingatlantulajdonost megillető 
kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét. Az önkormányzat a tisztességes eljáráshoz 
való joggal összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy nem törekedett a szolgáltatás és 



 137

ellenszolgáltatás egyenértékűségének tiszteletben tartása elvéről az Alkotmánybíróság határozatában 
kifejtettek megvalósítására. 
A jogbiztonság követelményével kapcsolatos visszásságot idéz elő a rendelet azzal, hogy a 
szemétszállítás díját nem határozza meg, hanem azt a vállalkozási szerződés rendezi. 
A szolgáltatás - ellenszolgáltatás arányosságának követelménye alapján a hulladékszállítási díjnak 
közületek, illetve vállalkozások esetén is az elszállított szemét mennyiségéhez kell igazodni. Az 
egyedi díjmegállapítás e követelmény érvényesítésére nem alkalmas, alkotmányosan nem 
indokolható eltéréseket is eredményezhet. A hulladékgazdálkodási törvény alapján a hulladék 
elszállítására és elhelyezésére szervezett közszolgáltatás igénybevétele kötelező, a díj mértékét 
pedig hatósági árként az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani mindenkire nézve, aki a 
közszolgáltatást köteles igénybe venni. Az e körbe tartozóknál tehát a díj nem lehet alku tárgya. Az 
önkormányzati rendelet előírása tehát a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, mint magasabb szintű 
jogszabály rendelkezésével is ellentétes. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a világos, érthető és 
megfelelően értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese felkérte a közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy 
kezdeményezze a lajoskomáromi önkormányzat helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (VI.1.) számú rendeletének 
felülvizsgálatát és módosítását. Javasolta, hogy az önkormányzat a rendelet módosításával biztosítsa 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságának fokozottabb érvényesülését azon tulajdonosok 
esetékben, akik a rendeletben szabályozott űrtartalomnál kevesebb hulladékot bocsátanak ki. A 
rendeletben szabályozzák a műanyag zsák szolgáltatási díját, ezzel is biztosítva annak önálló 
igénybevételét. Rendeletben szabályozzák a szemétszállítási díj mértékét. 
A közigazgatási hivatal az ajánlást elfogadta, és tájékoztatta az országgyűlési biztos helyettesét arról, 
hogy az önkormányzat 2001. december 6-án módosította a rendeletét.    
 
OBH 5471/2000. 
A tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a kérelemhez való joggal összefüggő 
visszásságot okoz a helyi önkormányzat, ha a nagymértékű állattartás miatti birtokvédelmi 
panasszal kapcsolatban hat éven át nem jár el annak ellenére, hogy az állattartás mértéke az 
önkormányzat rendeletébe ütközik. 
A panaszos 2000 őszén azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert a szomszédja által fenntartott 
kacsatelep kora tavasztól késő őszig tartó üzemelése miatt büdös van, az ingatlanán lévő kútjukban 
jelentősen csökkent a vízszint, a telepen elhullott állatokat panaszos kútja közelében lévő gödörbe 
temetik el, ezért attól fél, hogy a kút vize elfertőződik. Több alkalommal kért segítséget az 
önkormányzattól, azonban érdemi előrelépés nem történt. A panaszos 1996 tavaszán már ugyanezen 
kacsateleppel kapcsolatban fordult az országgyűlési biztoshoz, de az OBH 4433/1996. számú eljárást 
az országgyűlési biztos általános helyettese megszüntette, mert a kunfehértói jegyző arról 
tájékoztatta, hogy a kacsatelep akkor megszűnt. 
A megkeresett Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség közölte, hogy a megkeresésig a 
kacsatelepről nem rendelkezett információval. A panasz kivizsgálása céljából a felügyelőség 
munkatársai, az önkormányzat és az ÁNTSZ képviselői, valamint a hatósági állatorvos helyszíni 
szemlét tartottak. Megállapították, hogy a kacsatelep 1993 óta üzemel, de az üzemeltető működési 
engedélyt nem tudott bemutatni. A helyszíni szemle időpontjában a telepen 8500 kacsa volt. A 
vízellátást fúrt kútról biztosítják, de a tulajdonos vízjogi engedélyt ahhoz nem tudott felmutatni. A telep 
50 -70 méterre található a környező lakóházaktól, de a kacsák bűze a lakóházaknál a vizsgálatkor 
nem volt érzékelhető. Az ÁNTSZ és az állategészségügyi képviselő álláspontja szerint az elhullott 
állatok elföldelése nem felel meg az előírásoknak, mert az szennyezi a környéken lakók egyedi 
vízellátó rendszerét. A megyei tisztifőorvos közegészségügyi szempontból kifogásolta a kacsatartó 
telepnek a lakóépületektől való kis távolságát. 
A jegyző 2001. június 5-én birtokvédelemi határozatban kötelezte a telep tulajdonosát, hogy a 
kacsatenyésztést szüntesse be, mert helyszíni bejárás során megállapította, hogy a panasz jelentős 
részben jogos, a kacsatartás tapasztalt módja alkalmas a környezet szennyezésére. Ebben a körben 
külön kiemelte az elhullott állatok szabálytalan elföldelését, de mindezen túl a telep tulajdonosának 
tevékenysége sérti a Kunfehértó község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
11/1998. (X. 20.)Kt. rendeletét, mivel a rendelet szerint a településnek az adott részén nem 
megengedett az üzemi állattartás, pedig az ilyen nagyszámú kacsa tenyésztése is annak minősül. 
A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos 1995-től folyamatosan kérte az önkormányzat segítségét 
a fennálló állapotok megszüntetésére, de az önkormányzat csak a 2001. június 5-i határozatában 
döntött a kérelemről. Ezzel a jegyző megsértette az államigazgatási eljárás általános szabályairól 
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szóló törvénynek az ügyintézési határidőkre vonatkozó szabályait, valamint a saját rendeletében 
foglaltakat. 
A feltárt alkotmányos visszásság orvoslása érdekében az országgyűlési biztos 2001. július 12-én kelt 
jelentésében kezdeményezte, hogy a jegyző fokozott figyelemmel tartsa, és tartassa be az 
államigazgatási eljárás és az önkormányzati rendelet előírásait.  
A felhívással a jegyző nem értett egyet, de az országgyűlési biztos megismételte korábbi  álláspontját 
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tudott a jogszabálysértően működő kacsatelep létéről, mert 
azt mind a panaszos, mind a kacsatelep tulajdonosa megerősítette. 
Az önkormányzat ezt követően elfogadta a kezdeményezést. 
 
OBH 5987/2000. 
A jogbiztonság alkotmányos elvével, valamint a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos joggal 
összefüggésben okoz visszásságot, ha egy önkormányzati rendelet kizárja annak elvi 
lehetőségét is, hogy az önkormányzati adóhatóság méltányosságot gyakoroljon. 
Az országgyűlési biztoshoz intézett beadványában a panaszos Pilisszántó község jegyzőjének 
idegenforgalmi adó ügyében tanúsított eljárását sérelmezte. Kifogásolta egyrészről az adó 
kivetésének jogszerűségét, másrészről azt, hogy a méltányossági kérelmét az önkormányzati hatóság 
nem bírálta el.  
Az országgyűlési biztos a beadvány alapján 2001. június 6-án vizsgálatot indított. 2001. augusztus 8-
án kelt jelentésében rögzített álláspontja szerint az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti 
kereteit megteremtő önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való 
gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és 
igényekhez igazítható ellátása - melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek 
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is - elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló 
gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók 
rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog 
gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. Pilisszántó község jegyzője tájékoztatta 
az országgyűlési biztost, hogy a panaszos a 2000. adóévben nem terjesztett elő méltányossági 
kérelmet, de ha olyat elő is terjesztett volna, azt érdemi határozat nélkül el kellett volna utasítania. A 
képviselő-testület ugyanis azt az álláspontot alakította ki, hogy akinek Pilisszántó területén a helyi 
idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alá eső ingatlana van, azt adófizetési kötelezettség terheli, 
és méltányossági lehetőséget az adózó részére nem biztosít. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvény (Art.) alapelvei sorában rögzíti, hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a 
törvényekben, illetve e törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, 
illetve fizetési könnyítést engedélyez. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében a helyi 
adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval 
kapcsolatos eljárásban az e törvényben és az Art-ben foglaltakat kell alkalmazni. Az Art. szerint az 
adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy 
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő 
közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Minthogy a helyi adót az önkormányzat 
állapítja meg, az Art. annak a feltételrendszernek a kialakítását is a helyi jogalkotó testületre bízza, 
amely az adókötelezettséget megállapítja. Az önkormányzati adóhatóság tehát a méltányossági 
ügyekben az önkormányzati rendeletben meghatározott normatív feltételek alapján mérlegelhet. 
Fontos, garanciális rendelkezés, hogy az adómérséklés feltételei között jelentős szerepet játszik a 
kötelezett vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeinek a megítélése. Az Art. kötelezővé teszi, hogy 
az adóhatóság a döntés meghozatala előtt, a szociális körülmények megítélésére hivatott, 
szociálpolitikai feladatot ellátó szakigazgatási szervek álláspontját az üggyel kapcsolatban 
megismerje.  
Az Alkotmánybíróság 566/H/1994. AB határozatában elvi éllel rögzítette: “Az Alkotmány 70/I. §-a az 
arányos közteherviselés általános kötelezettségét határozza meg, amely szerint a Magyar 
Köztársaság minden állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a 
közterhekhez hozzájárulni. E hozzájárulás módját és mértékét az irányadó külön törvények, illetőleg a 
helyi adó tekintetében a törvényi keretek között az önkormányzati rendelet határozza meg. Az 
Alkotmánybíróság több határozatában [pl. 61/1992. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1992. 280, 283.] 
rámutatott arra, hogy amíg a közterhekhez való hozzájárulás az Alkotmányból eredő alapvető 
kötelezettség, addig az adómentességre és adókedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon 
alapuló alanyi joga. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez vonatkozik az adótartozás 
elengedésével és mérséklésével kapcsolatos méltányosság alkalmazására is, ehhez sincs senkinek 
alkotmányon alapuló alanyi joga. A jogalkotó mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy mit 
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tart olyan jelentőségű körülménynek, amely alapján - az Alkotmány, illetve törvény keretei között - a 
méltányosság gyakorlását lehetővé teszi.” 
Az országgyűlési biztos megállapította: Annak ténye, hogy Pilisszántó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete annak elvi lehetőségét is kizárta, hogy az önkormányzati adóhatóság 
méltányosságot gyakoroljon, visszásságot okoz az általa vizsgált alkotmányos jogokkal 
összefüggésben, ezért ajánlást tett a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, hogy vizsgálja 
meg, hogy Pilisszántó község helyi adó rendelete megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak. Az 
ajánlást az érintett elfogadta, és 2001. július 26-án kelt levelében arról adott tájékoztatást, hogy 
felülvizsgálta a Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 12/1999. 
(XII.15.) számú, az idegenforgalmi adóról szóló rendeletét. A felülvizsgálatot követően, 2001. 
szeptember 30-i határidő kitűzésével felhívta Pilisszántó Község Képviselő-testületét, hogy módosítsa 
a rendelet törvénysértő rendelkezéseit. 
A képviselő-testület az építményadóról szóló 7/2001(XII.21.) számú rendeletével hatályon kívül 
helyezte az országgyűlési biztos által kifogásolt rendeletét. 
 
Az OBH 4076/2000. sz. jelentés (rövidített változat) 
A tényállás: 
A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert a Bp. XIX. Hofherr Albert  utca forgalma 
olyan mértékű, hogy a zaj elviselhetetlen, a házak repedeznek. Az utca lakói többször fordultak a 
Fővárosi és a kerületi önkormányzathoz, hogy szüntessék meg az utca gyűjtőút jellegét, vagy 
legalább egyirányúsítsák azt, de eddig ez nem történt meg. Az utca tömegközlekedés által is 
igénybevett, nagy része főútvonalként kijelölt, gyűrű irányú gyűjtőút. A főváros közút-hálózatában 
kiemelt I. rendű főutakat, az Üllői utat és az 5. sz. főutat köti össze, kapcsolódási lehetőséget 
biztosítva a XX. kerülethez, és az 5. sz. főúthoz. A kerületi közúthálózatról érkező forgalom gyűjtése 
mellett jelentős átmenő, teher- és nehéz-teherautó forgalmat bonyolít le. Az utca részben családi 
házas, részben egyéb intézményi, üzemi munkahelyi övezeteket érint. Egy részén a vasúti sínekkel 
párhuzamosan fut, és a kispesti vasútállomás, a Bozsik Stadion, több ipartelep megközelítését is 
biztosítja.  
A panaszosnak a polgármesterhez írt levelére a Polgármesteri Hivatal Város-gazdálkodási Irodája 
válaszolt. A tájékoztatás szerint "A kért vizsgálat eredménye az, hogy a Hofherr A. u. gyűjtőút 
funkcióján forgalomtechnikai eszközökkel nem lehet változtatni, mivel nem kívánatos a forgalom a 
környék belső utcáin való megjelenése. Fentiekből is kitűnik, hogy a közúthálózati rendszerből 
kiemelten egy-egy utca forgalomcsillapítása nem kezelhető. A Városüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságunk jelenleg az egész kerületre kiterjedően a forgalomszervezést érintő 
észrevételek, javaslatok feltérképezését kezdeményezte döntés-előkészítő anyag elkészítése 
céljából, ahová természetesen az Önök észrevételét is továbbítjuk. Egyéb iránt kérésüknek helyt 
adva, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy felhívjuk a vasúti átjárónál várakozó járművezetők figyelmét 
a motorok leállítására, csökkentve a forgalom által kibocsátott zaj és levegőszennyezést." Az 1995-
2000 közötti panaszok iratait a jegyző szintén megküldte hivatalom kérésére. Ezek alátámasztják azt 
a tényt, hogy a probléma sok éves és egyre fokozódó mértékű. A panaszokat a kerületi polgármesteri 
és a Főváros Főpolgármesteri hivatalok kivizsgálták, és meg is válaszolták. Érdemben a helyzet nem 
változott. A Hofherr Albert utca hosszú évek óta főútvonal, és az is maradt. A XIX. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal a vasúti átjáróban elhelyeztette a várakozó gépkocsivezetők figyelmét a 
motorok leállítására felhívó táblát. Az egész kerületre kiterjedő forgalomszervezésre vonatkozó 
döntés-előkészítő anyaghoz a forgalomszámlálást a napokban befejezték. 
A vizsgálat megállapításai: 
Az országgyűlési biztosokhoz az ország szinte valamennyi településéről érkeznek hasonló panaszok. 
A falvakon átvezető országos főutak mentén, a határátkelőhelyek közelében lévő kistelepüléseken 
vagy a nagyvárosok főútvonalain, belvárosaiban, ipartelepek vagy bevásárlóközpontok, vasúti átjárók, 
szintbeni útkereszteződések, repterek környezetében élők panaszkodnak, főként a teherforgalom 
okozta zaj-rezgés ártalmakra, levegőszennyezésre. A lefolytatott vizsgálatok azt állapították meg, 
hogy térben-időben változó nagyságú, de igen nagy volumenű beruházások szükségesek ahhoz, 
hogy a jelenlegi helyzeten javítani lehessen. Az országos autópálya-hálózat megvalósítása, a 
településeket elkerülő utak megépítése, a közúti szállítás vasúti-víziútra terelése stb. rendkívül nagy 
mértékű beruházásokat igényel. Így van ez Budapesten is. Több panasz érkezett a főváros 
főútvonalainak zsúfoltságára és az azzal járó következményekre is. Ahogy a város beépítettsége és a 
motorizáció mértéke nő, úgy növekszik a környezet terhelése és a panaszok száma. 
Az országgyűlési biztos OBH 5417/1998. számon már 1998-ban hivatalból indított vizsgálatot a 
jelenlegi panasszal szinte mindenben megegyező ügyben a XVIII. Sallai utcában a teher-
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gépjárműforgalom növekedése miatt. A Sallai utca ugyancsak az Üllői utat köti össze a Nagykőrösi 
úttal, csak a városhatárhoz közelebb.  
Részletek a jelentésből: "A teherforgalom szabályozására egy olyan forgalmi vizsgálattal 
megalapozott, átfogó javaslat elkészítését rendelte meg a Fővárosi Önkormányzat, amellyel az egész 
térség teherforgalma kezelhetővé válik. Erre a feladatra a Közlekedési Ügyosztály öt tervező cégtől 
kért árajánlatot, 1998. december 1-i tervezési véghatáridővel. A Közlekedési Ügyosztály a tervezési 
szerződésben előírta az érintett önkormányzatokkal és útkezelőkkel való egyeztetést is. Az ügyosztály 
felvette a kapcsolatot a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium illetékes Főosztályával is. 
1999. januárjában készült el a "XVIII. ker. Sallai utca nehéz-teherforgalom korlátozása" című 
vizsgálati anyag és javaslat, amelybe a tervező az érintett kerületekkel és a Sallai utcai lakók 
képviselőivel folytatott egyeztetések eredményét is beépítette. Megállapították, hogy "a területeken 
áthaladó összes jármű forgalom mértékéhez képest a lakóterületeken a legmagasabb a 
tehergépjármű forgalom. A tanulmány a korlátozási lehetőségek vizsgálata során megállapította, hogy 
a teherforgalmi korlátozások kimunkálásakor nincs reális lehetőség alternatív útvonalak direkt 
kijelölésére, mivel ekkor a kitiltott forgalom a kijelölt útvonalon okoz hasonló problémákat. A vizsgálat 
fontos megállapítása volt az, hogy "A probléma forgalomtechnikai változtatásokkal véglegesen nem 
megoldható, alapvetően csak a hálózatfejlesztés jelenthet megoldást. Az M0 autóút hiányzó 
szakaszának kiépítése, a külső kerületi körút megvalósítása."  
Az országgyűlési biztos 1999-ben a tárgyalások és egyeztetések alapján megállapította, hogy a Sallai 
utca nehéz-teherforgalmi korlátozására készített javaslatot sem a XVIII., sem a XIX. kerület nem 
fogadta el. Az alternatívák közül a legelfogadhatóbbnak a Nagykörösi út - Üllői út - Határ út - Nemes 
utca - Királyhágó utca útvonal mutatkozott. A nagy forgalom káros hatásai miatt a Nagykörösi út lakói 
ugyanolyan elkeseredett panasszal fordultak a főjegyzőhöz, mint a Sallai utca lakói. A Nemes és a 
Kisfaludy utca esetében a XVIII. kerület részönkormányzata sem járult hozzá ezen utcák további 
teherforgalmi terheléséhez. A Nagykörösi úti lakossági tiltakozás miatt a teherforgalom meglévő 
hálózaton történő más elosztására reális lehetőség jelenleg nincsen. A hosszas egyeztetések 
folyamán bebizonyosodott, hogy a Sallai utcai lakók problémáját a mai úthálózaton megoldani nem 
lehet, segítséget csak a régióban történő, új utak építését is magával hozó, hosszú távú fejlesztések 
(M0 keleti szektor, Körvasút menti feltáró út, Ipartelepi feltáró út) adhatnak.  
A Hofherr Albert utca vonatkozásában a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának 
állásfoglalása gyakorlatilag ugyanazt tartalmazta, mint amit a korábbi biztosi vizsgálat is megállapított 
a térségre, ezért azt el kellett fogadnom: "A Hofherr Albert utca 2x1 sávos, jó kiépítettségű, 
tömegközlekedés által járt, jelzőtáblával kijelölt főútvonal. Az utca a Nagykőrösi út - Ady Endre út - 
Üllői utat összekötő igen jelentős haránt irányú útvonal, mely ebből adódóan a környező utcákhoz 
képest jelentős forgalmat bonyolít le, megkímélve a velük párhuzamosan futó egyéb lakóutcákat. A 
térségben az átmenő forgalom a Hofherr Albert utcában érint viszonylag a legkevesebb lakóterületet. 
Az utcából az átmenő forgalom kitiltásával vagy korlátozásával az feltehetően más, hasonló vagy még 
kedvezőtlenebb adottságú útvonalra terelődne át, és ott hasonló gondok jelentkeznének. Így a 
főútvonal hálózaton értelmetlen lenne bármilyen forgalomkorlátozás bevezetése, hisz pont az a cél, 
hogy a forgalom itt, és ne a lakó-pihenő területeken bonyolódjon le. A probléma megoldását a dél-
pesti kerületek között létesítendő gyűrű irányú útvonal, az M0 autópálya továbbépítése, vagy az ún. 
"munkáskörút" megépítése jelentené, mely a régióban alternatív útvonalat tudna biztosítani az átmenő 
forgalom számára. Az ilyen jellegű útvonal megépítése igen fontos lenne, de sajnos a közeljövőben 
elsősorban anyagi okok miatt nem várható." 
Elfogadtam a XIX. kerület jegyzőjének érveit is, amely szerint a kerület 1996-ban elkészített  
közlekedési intézkedési tervében megállapítja, hogy a kerület főúthálózatának szinte mindegyik 
elemének kapacitása kicsi,  és ez a Hofherr Albert utcára is igaz A gyűjtő utak nagyrészt lakóút 
paraméterű, szűk beépítésű utcákon lettek kialakítva, amelyek zavarják a lakókörnyezetet. 
Alapvető közlekedési problémát jelent a kerület számára a fővárosi úthálózat-fejlesztések 
elmaradása. A Hofherr Albert utca átmenő forgalmára közvetlen hatással bíró alapvető közlekedési 
beruházások váratnak magukra, mint az M0 autópálya M5 és 4. számú főút közötti szakaszának 
megépítése, a Határ út - Kőér u. irányú körvasút menti körút kialakítása, a Lajosmizsei vasútvonal 
szintbeli vasúti kereszteződéseinek (elsősorban az Ady Endre úton való) megszüntetése. Az út 
tehermentesítésére a végső megoldást a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében 
szereplő haránt irányú kapcsolatok kiépítése, vasúti-közúti kereszteződések jelzőlámpás, külön szintű 
fejlesztése jelentené, mely a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik." 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a főváros közúthálózata elavult, a rázúduló forgalmat a 
környezet jelentős terhelése nélkül nem képes lebonyolítani. Új utak építése nélkül a 
forgalomszervezési intézkedések lényegében az adott nagyságú forgalomnak a meglévő utakon való 
"újraosztását" jelentik, jelenthetik. Mint a korábbi, és a jelenlegi vizsgálatból is kitűnik, a Budapestre 
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be- és kivezető sugár irányú útvonalak forgalmának haránt irányú összeköttetése több útvonalon 
azonos - megoldhatatlan - problémát jelentve zajlik. Nem beszélve itt magukon a - szintén lakott 
területeken áthaladó - sugár irányú utakon zajló, nagyságrenddel nagyobb forgalom okozta gondokról. 
Alternatív, kijelölhető útvonalak - olyanok, amelyeken a meglévőknél súlyosabb helyzetet ne 
keletkeztetne a forgalom odaterelése - nincsenek. 
Megállapítható az is, hogy ha a város átmenő forgalom alóli tehermentesítésére valamennyi elkerülő 
út megépülne, a főútvonal-hálózatra, azon tömegközlekedésre és teherforgalomra azután is számítani 
kell. A környezet terhelése jelentősen csökkenthető, de a főútvonalak melletti területek zaj- és 
levegőszennyezettsége minden körülmények között magasabb lesz, mint a város egyéb területein. A 
fentiekben kifejtettek szerint a főútvonal-hálózat kialakítása nem ötletszerűen történik, feltételezhető, 
hogy a Hofherr Albert utca főútvonal jellege hosszútávon megmarad. 
A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a panaszosnak az Alkotmány 18. § és 70/D. §-aiban 
deklarált, az egészséges környezethez való joga folyamatosan sérül, éppúgy mint a gépjárművek 
közlekedéséből adódó környezeti ártalmakkal érintett más állampolgároké. E jogaival kapcsolatosan 
azonban jogszabályi hiányosságból vagy hatóság intézkedéséből, illetve mulasztásából származó 
alkotmányos visszásságot nem állapítottam meg. 
Az Alkotmánybíróság többször, részletesen kifejtett álláspontja, szerint "A korlátozás nem 
alkotmányellenes akkor, ha elkerülhetetlen, vagy ha arra kényszerítő ok szolgáltat alapot, s a 
korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt céllal arányban van [7/1991. (II.28.) AB]"  
A 28/1994. (V.20.) AB határozat szerint a környezethez való jog sajátossága abban áll, hogy alanya 
valójában az 'emberiség' és a 'természet' lehetne, az egyes ember számára azonban közvetlenül 
kikényszeríthető alanyi jogot nem biztosít. A környezethez való jognak az Alkotmánybíróság 
996/G/1990. AB határozatában (ABH 1993. 535.) megállapított sajátosságaiból következően azonban 
az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát rombolni engedje, vagy a romlás 
kockázatát megengedje. Ennek kapcsán hangsúlyozta az Alkotmánybíróság, hogy "a természetben 
okozott károk véges javakat pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem elmulasztása 
visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg. E sajátosságok miatt a környezethez való jog védelmének 
eszközei között a megelőzésnek elsőbbsége van, hiszen a visszafordíthatatlan károk utólagos 
szankcionálása nem tudja helyreállítani az eredeti állapotot. (...) Mindezeket a szempontokat 
általánosságban is és egyedi esetekben is az események, felismerések, a gazdasági és társadalmi 
körülmények fejlődésének folyamatában kell értékelni. Így lehet eldönteni, hogy az Alkotmány által 
egyenlő mértékben védett és azonos feltételekkel korlátozható alapjogok közül a konkrét esetben 
melyeket lehet a társadalom szempontjából jelentősebbnek, az ügy szempontjából döntő 
jelentőségűnek tekinteni. (...) A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultságként 
meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a 
nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez igazodva olyan 
gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok 
egészséges életmódjához és életviteléhez. 
Megállapítható, hogy a főútvonal-hálózat - és benne a Hofherr Albert utca - nem önkényesen került 
kiválasztásra. Nyilvánvaló, hogy a városlakók élete és jogai biztosításának elengedhetetlen feltétele a 
teherszállítás, a tömegközlekedés, a gépkocsi használat, és a főútvonalak mindezek által való 
igénybevétele rendeltetésszerű használatnak minősül. Az elkerülő utak a különböző szintű tervek 
szerint készülnek. Az út tehermentesítésére a végső megoldást a Budapest Közlekedési 
Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplő haránt irányú kapcsolatok kiépítése, vasúti-közúti 
kereszteződések jelzőlámpás, külön szintű fejlesztése hozza majd meg. Az M0 autópálya M5 és 4. 
főút közötti szakaszának megépítése, a körvasút menti körút kialakítása, a Lajosmizsei vasútvonal 
szintbeli vasúti kereszteződéseinek megszüntetése. Elkészülésük a nemzetgazdaság teherbíró 
képessége, az állam és a társadalom lehetőségeihez igazodva több évtizedet jelenthet. 
Megállapítható, hogy az önkormányzatok a rendelkezésükre álló eszközökkel a lehetőség szerinti 
intézkedéseket megtették (táblakihelyezés, forgalomszámlálás, szakvélemények, tervek készíttetése, 
alternatívák keresése stb.), a panaszokat mindenkor érdemben megválaszolták - más kérdés, hogy a 
panaszt orvosolni, a kérést teljesíteni nem volt módjuk. Mindezekre tekintettel a konkrét ügyben a 
panaszosnak az egészséghez, az egészséges környezethez való állampolgári jogával 
összefüggésben sem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, sem az azokon alapuló hatósági 
eljárások és intézkedések tekintetében alkotmányos visszásságot nem állapíthattam meg, és 
intézkedést sem kezdeményezhettem. 
A panaszosnak az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében foglalt, a tulajdonhoz való jogával kapcsolatos 
visszásságot szintén nem állapítottam meg. A panaszos 2000 márciusban vásárolta családi házát. Az 
általa benyújtott iratokból is kitűnően az utcában a forgalmi helyzet akkor már több év óta változatlan 
volt. Az a vásárlást megelőzően a panaszos által megtapasztalható volt, annak ismeretében döntött 
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az ingatlan megvétele mellett. A 2000 márciusa óta tett hatósági és közszolgáltatói intézkedések 
(táblakihelyezés, forgalom-számlálás) a helyzetet javították, nem rontották, tehát a tulajdonjoghoz 
fűződő visszásság nem állapítható meg. Ezért az itt és másutt is felmerülő nagy számú és súlyos 
probléma folyamatos figyelemmel kísérése és a további állapotromlás lehetőség szerinti 
megakadályozása mellett jelen vizsgálatomat intézkedés kezdeményezése nélkül lezártam. 
Végezetül a konkrét panaszos és minden más - a közlekedési vagy bármely egyéb mai, modern 
környezeti ártalomnak folyamatosan kitett - panaszos figyelmébe ajánlom, hogy a környezet-
tudatosság erősítése, az egyre súlyosbodó környezeti ártalmakkal szembeni védekezés hosszú távra 
szóló össz-társadalmi feladat. A folyamat felgyorsítása részben a társadalom értékrendjének és 
szemléletének megváltozásától, részben a helyi, regionális és országos társadalmi és politikai 
intézményrendszertől remélhető. 
 
Budapest, 2001. október 26.                                       Lenkovics Barnabás sk. 
 
5.3.  A 2001-ben iktatott panaszok  
 
OBH 1095/2001. 
A tisztességes eljárás követelményével, a tulajdonhoz fűződő joggal, a jogorvoslathoz való 
joggal, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal 
kapcsolatban visszásságot okoz a jegyző, ha a zajos tevékenységet folytató üzemmel 
kapcsolatos bejelentésre nem folytatja le az eljárást és nem dönt határozattal. 
A panaszos a résztulajdonában lévő ingatlanon folyó ipari (anyagmozgató) gépeket gyártó 
tevékenységgel kapcsolatban sérelmezte a Bp. XV. kerületi jegyző eljárásának elhúzódását és az 
intézkedési kötelezettségének elmulasztását. 
Az országgyűlési biztos a tulajdonnal és a jogorvoslati joggal összefüggő visszásság gyanúja miatt 
indított vizsgálatot. A beszerzett iratokból megállapította, hogy a panaszos és a kerületi önkormányzat 
1/5-4/5 arányú osztatlan közös tulajdonában álló ingatlanon, a panaszos lakóháza mellett az 
önkormányzat által bérbe adott műhelyben felvonójavító és karbantartó üzem működik. A jegyző a 
panaszos birtokvédelmi kérelmét azzal elutasította el, hogy a zajos állapot már több mint egy éve 
fennáll. A panaszos az ÁNTSZ-hez fordult segítségért, amely megállapította, hogy a lakóház 
közvetlen közelében működő, zajosnak minősülő gépekkel dolgozó üzem közegészségügyi 
szempontból kifogásolható, és intézkedést kért a jegyzőtől. A jegyző tájékoztatta a panaszost, hogy a 
jelzett telephelyre és tevékenységre telepengedély nem adható ki, és kötelezte a műhely üzemeltetőit 
környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás benyújtására. A vállalkozók jogi képviselője emiatt 
cserehelyiség biztosítására nyújtott be igényt, de az önkormányzat olyat nem tudott biztosítani, mert 
nem rendelkezett a célra alkalmas hasonló alapterületű helyiséggel. A jegyző az országgyűlési biztos 
megkeresésére jelezte, hogy személyi felelősségre vonást kezdeményezett a hivatalán belül, mert az 
ügyben 2000 szeptembere óta nem történt hatékony intézkedés. A vállalkozók időközben engedély 
nélküli építkezésbe kezdtek, és ezért az ügyben bírósági eljárás van folyamatban. 
A vizsgálat megállapította, hogy a műhelyben 1992 óta engedély nélkül folytatják a kifogásolt 
tevékenységet, bár az már akkor is engedélyköteles volt. Az 1999-ben hatályba lépő 
telepengedélyezési eljárásról szóló új kormányrendelet kötelezte azokat a vállalkozókat, akik 
tevékenységüket a rendelet hatálybalépésekor már működő telepen végezték, hogy 180 napon belül 
kérjenek engedélyt. A kormányrendelet által megszabott határidőt azonban többször módosították, 
először 2001. június 30-ig, majd 2002. december 31. napjáig tolva ki a telepengedély megkérésének 
határidejét. A panaszos beadványa alapján a jegyzőnek ellenőriznie kell, hogy a sérelmezett 
tevékenység telepengedélyhez kötött tevékenység-e, illetve az megfelel-e a feltételeknek. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jegyző azon mulasztásával, hogy több mint egy évig a 
jogszabályban előírt feltételek fennállását nem vizsgálta meg, és a panaszos kérelmére nem hozott 
határozatot, visszásságot okozott a tulajdonhoz, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez fűződő joggal összefüggésben. A határozat meghozatalának hiánya a jogorvoslati 
jogosultság alkotmányos jogát is sérti, mert az érdekeltek nem élhettek e jogukkal. 
Az országgyűlési biztos a visszásság megszűntetése érdekében 2001 novemberében felkérte a Bp. 
XV. kerületi Önkormányzat jegyzőjét, hogy folytassa le a telepengedélyezési eljárást, intézkedjen, 
hogy a jövőben a polgármesteri hivatalban az eljárási és az anyagi jogi szabályokat egyaránt tartsák 
be, továbbá adjon tájékoztatást a megindított fegyelmi eljárás eredményéről. A válaszadási határidő a 
beszámoló előkészítésének lezárásáig nem telt le. 
 
OBH 1246/2001. 
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A tulajdonhoz való joggal és a jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben is visszásságot 
okoz a Megyei FM Hivatal eljárása, ha a határozathozatali kötelezettségét elmulasztja, és a 
panaszos emiatt nem gyakorolhatja a tulajdonosi jogait. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz intézett beadványában sérelmezte, hogy a Heves Megyei 
Földművelésügyi Hivatal (FM Hivatal) a vásárolt részarány-tulajdonának megfelelő aranykorona 
értékű termőföldet a kérelemben megjelölt helyen még nem adta ki.  
Az országgyűlési biztos a tulajdonhoz való jog, valamint a jogbiztonsághoz való jog sérelmének 
gyanúja miatt indított vizsgálatot. Az iratokból megállapította, hogy a panaszos 2000 májusában 56 
aranykorona értékű termőföld részarány-tulajdont vásárolt, melyet az ostorosi Mg. Tsz. tulajdoni 
különlapján tartanak nyilván. Az FM Hivatalhoz a vásárlás napján kérelmet nyújtott be, melyben egy 
megjelölt földrészletből részarány-tulajdonának megfelelő értékű termőföld kiadását kérte. Az FM 
Hivatal 2001. márciusi tájékoztatása szerint ügyében még nem készült határozat.  
Az országgyűlési biztos vizsgálata 2001. áprilisban megállapította, hogy panaszos jogalap nélkül 
ragaszkodik ahhoz, hogy az FM Hivatal a részarány-tulajdonának megfelelő értékű termőföldet az 
általa megjelölt földrészletből adja ki. Az FM Hivatalnak a földkiadási kérelmet a részarány-tulajdon 
helyének sorsolás útján történő meghatározására vonatkozó szabályok szerint kellett volna a 
törvényben írt ügyintézési határidőn belül teljesítenie. Ezt azonban az FM Hivatal elmulasztotta, 
amivel a panaszos tulajdonhoz való jogának, valamint a jogállamiságból fakadó jogbiztonsághoz való 
jogának a sérelmét okozta. Az országgyűlési biztos az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság 
megszüntetése érdekében ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas határozat haladéktalan 
meghozatalát kezdeményezte az FM Hivatal vezetőjénél. Az érintett a kezdeményezésben 
foglaltakkal nem értett egyet, és eljárást felfüggesztő határozatot hozott, az ügy iratait pedig 
felterjesztette a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti 
Főosztályához. 
A felügyeleti szerv válaszában jelezte, hogy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sorsolást 
illetően nincs lehetősége az FM Hivatalétól eltérő álláspontot képviselnie, illetve hogy az FM Hivatal 
által részleges sorsolás lefolytatására kerül sor, a részarány-tulajdonú földek kiadására kijelölt földek 
60 %-áig terjedően. 
Az országgyűlési biztos sem az FM Hivatal vezetőjének a kezdeményezésre adott válaszával és 
intézkedésével, sem a felügyeleti szervnek az előbbiekre tett észrevételével és intézkedésével nem 
értett egyet, ezért - 2001 augusztusában - kiegészítő jelentésében arról tájékoztatta az FM Hivatalt és 
a felügyeleti szervet, hogy kezdeményezését - ajánlásként - változatlan formában fenntartja, és hogy 
kezdeményezi a felügyeleti szerv már hivatkozott intézkedésének saját hatáskörben történő 
visszavonását. A felügyeleti szerv az ajánlásra adott válaszában rögzítette, hogy a kezdeményezéssel 
érintett intézkedését visszavonta, és utasította az FM Hivatalt, hogy a peres eljárással érintett 
földrészletek kivételével a részarány-tulajdonú földek kiadására kijelölt földrészletek 100 %-áig 
terjedően folytassa le a nyilvános sorsolást.  
Az országgyűlési biztos az ajánlásként fenntartott kezdeményezésére és az újabb kezdeményezésére 
adott választ tudomásul vette.  
 
OBH 1546/2001. 
A gyermeknek az oktatáshoz való, valamint a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez 
fűződő jogával összefüggő visszásságot okoz a jegyző, a gyámhivatal és az iskola igazgatója, 
ha nem kezdeményez hatósági intézkedést a 13 éves iskolába nem járó gyermek érdekében.  
Az országgyűlési biztos 2001 elején rádióriportból értesült arról, hogy Ópályiban egy 13 éves fiú saját 
maga kérte a gyermekvédelmi gondoskodásba vételét. Jobb körülmények közé akart kerülni, ahol 
tanulásra is lehetősége van. Az országgyűlési biztos a gyermek oktatáshoz, a testi, szellemi, erkölcsi 
fejlődéshez való alkotmányos jogának érintettsége miatt hivatalból indított vizsgálatot. Az 1988-ban 
született fiú családjában négy kiskorú gyermek él, az anya háztartásbeli, az apa munkanélküli. Saját 
lakásuk nincs, a szüleik házából használnak egy helyiséget. A fiú betegsége miatt 1996-tól 
folyamatosan kórházi kezelésre szorult, egy súlyos műtéten is átesett. 2001. január 18-án hiányos 
öltözetben, éhesen, egyedül kereste fel a Polgármesteri Hivatalt, intézeti elhelyezését kérve annak 
érdekében, hogy tanulhasson és jobb körülmények közé kerülhessen. A gyámügyi előadó azonnal 
felkereste a szülőket, akik nem tudtak a gyermek hollétéről. A fiú a hivatalba érkező anyjával nem is 
akart hazamenni. A jegyző a gyermeket saját kérésére - figyelembe véve a család körülményeit - 
ideiglenes átmeneti gyermekotthonban helyezte el. A szülők fellebbezését a Közigazgatási Hivatal 
elutasította. A Gyermekjóléti Szolgálat nem tudott a gyermek veszélyeztetettségéről, mivel az nem járt 
iskolába. A gyermekvédelmi szolgálat sem kapott jelzést arról, hogy a családban súlyos problémák 
vannak, így annak megszüntetésére sem tett intézkedést. 
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A jegyző szerint a gyermek elhúzódó betegségéről tudott a hivatal, de a veszélyeztetettségéről nem. 
A szülők gondoskodtak három gyermekük rendszeres iskolába járásáról, csak az érintett gyermeket 
nem íratták be az iskolába. Az iskolaigazgató a jegyzőnek írt levelében utalt a gyermek hosszantartó 
betegségére, amelyről a háziorvos is régóta tudott. A gyermek sem óvodába, sem iskolába nem járt. 
Beiskolázására az igazgató-helyettes és a jegyző véleménye szerint is szülői elhanyagolás miatt nem 
kerülhetett sor. 
A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság 2001. február 26-án megfogalmazta a 
tankötelezettség teljesítésére vonatkozó javaslatát. A gyermek a kijelölt oktatási intézményben az 
illetékes gyermekvédelmi hatóság döntésétől függően bentlakóként vagy magántanulóként tanulhat. A 
jegyző a gyermeket saját kérésére ideiglenes hatállyal gyermekotthonban helyezte el, a gyermek 
érdekeit érvényesítette. 
A jegyző a tájékoztató levelében többször is hangsúlyozta a szülők felelősségét, hogy szándékosan 
nem tettek eleget a beiskolázási kötelezettségüknek. A szülőknek a közoktatási törvény alapján 
valóban kötelességük, hogy biztosítsák a gyermekük tankötelezettségének vagy képzési 
kötelezettségének teljesítését. Ennek ellenőrzése azonban a törvény szerint a jegyző feladata, amit ő 
nem teljesített. Fel kellett volna hívnia a szülők figyelmét a beiskolázási kötelezettségük 
elmulasztására, és azt szabálysértési eljárás vagy szükség szerint büntetőeljárás 
kezdeményezésével kikényszeríteni. 
A szülők feltehetőleg nem ismerték fel annak fontosságát, hogy a beteges gyermeküknek speciális 
képzésre van szüksége. A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság nem észlelte időben a kiskorú 
veszélyeztetettségét. A megküldött dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat semmilyen formában nem segítette a családot. 
A gyermekvédelmi törvény szerint a gyermek veszélyeztetettsége esetén a háziorvos is köteles 
jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálatnál, amelynek a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében észlelő és jelző rendszert kell működtetnie. Ezekre azonban nem került sor. A 
jegyzőnek intézkednie kellett volna a gyermek védelembe vétele iránt, ha megállapítja, hogy a 
családgondozás a veszélyeztetettségét nem oldja meg. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, a háziorvos 
és az iskola a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos jogát sértette azzal, 
hogy nem észlelte annak veszélyeztetettségét, és nem kezdeményeztek megfelelő intézkedéseket 
annak megakadályozására. Másrészt azzal, hogy a jegyző és az iskola nem intézkedett a kiskorú 
beiskolázására. A jövőbeni visszásságok megelőzése érdekében az országgyűlési biztos 2001 
áprilisában felkérte a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében működtesse a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, szervezze meg 
és hangolja össze a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkáját. Szükség 
szerint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében folytasson családgondozást a 
családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok ellensúlyozására. A jegyzőt pedig arra hívta 
fel, hogy biztosítsa a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének és munkatársainak folyamatos 
továbbképzését. A község háziorvosánál és házi gyermekorvosánál kezdeményezte, hogy 
amennyiben a gyermekek veszélyezettségét észlelik, úgy azt haladéktalanul jelezzék a gyermekjóléti 
szolgálatnak és szükség szerint más, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó 
szervnek és személynek. A polgármesternek javasolta a mulasztások miatt a jegyző és az 
iskolaigazgató fegyelmi felelősségre vonását, és az eddigi beiskolázási gyakorlatok áttekintését. A 
gyámhivatal vezetőjét felkérte, hogy szervezzen továbbképzéseket és szakmai konzultációkat a 
kistelepülésen dolgozó gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak, és nyújtson módszertani segítséget 
munkájuk szakszerű ellátásához. Az érintettek a kezdeményezésekkel egyetértettek. A polgármester 
az iskola igazgatóját figyelmeztetésben részesítette, a jegyző fegyelmi felelősségre vonásától azért 
tekintett el, mert a jegyzői tisztséget már más személy tölti be. 
 
OBH 1590/2001. 
A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogával összefüggő 
visszásságot okoz a gyermekjóléti szolgálat, ha nem működteti a gyermekek 
veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszert, és annak hiányában a gyámhatóság nem 
értesül időben a veszélyeztetettség tényéről, így esetleg már csak az életveszély után lehet 
intézkedni. 
Az országgyűlési biztos 2001 januárjában újsághírből értesült arról, hogy egy átányi férfi bezárta az 
élettársát, annak lányát, férjét és gyermekeit az általuk lakott önkormányzati lakásba, majd azt 
felgyújtotta. Az életveszély-okozás miatt a férfit őrizetbe vették, ellene büntetőeljárás indult. A biztos a 
gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez való jogát sértő alkotmányos visszásság lehetősége 
miatt hivatalból indított vizsgálatot. Az önkormányzat jegyzője és gyermekjóléti szolgálata a 
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gyermekvédelmi gondoskodás keretében akkor került kapcsolatba a családdal, amikor a jegyző - a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatára - 2000 októberében védelembe vette az egyik kiskorú gyermeket. 
A 2001. január 23-án történt tűzesetről a gyermekjóléti szolgálat értesítette a gyámhatóságot. A 
gyermekjóléti szolgálat vezetője szerint a tűzesettel kapcsolatban a jelzőrendszer nem működött. 
Hivatalos jelzést a rendőrségtől vagy a tűzoltóságtól sem a szolgálat, sem a gyámhatóság nem 
kapott. A jegyző szerint a családgondozó a helyszíni látogatásakor a gyermekek közvetlen 
veszélyeztetését nem tapasztalta, orvosi kezelésre nem volt szükségük. A tűzoltó parancsnokság 
leveléből értesültek arról, hogy a felgyújtott házban tartózkodó személyek közvetlen életveszélyben 
voltak. 
A gyermekjóléti szolgálat az esetet követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiutalására tett 
javaslatot a két, önkormányzati lakásban élő család számára. Javasolta az önkormányzatnak az 
ablakok beüvegeztetését, továbbá a kiskorú gyermekek védelembe vételét, valamint a család 
ruhaadománnyal való ellátását és folyamatos gondozását. A polgármester a gyermekjóléti szolgálat 
javaslatára 10, illetve 15 ezer Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette a családokat. 
A polgármester a gyermekjóléti szolgálatnak írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és 
az önkormányzat a családot támogatja, de nekik is el kellene gondolkodniuk a kötelességeiken, mert 
rajtuk kívül ezt senki nem teljesítheti. A jegyző a gyermekeket védelembe vette, és kötelezte a 
szülőket a családgondozóval történő együttműködésre. A jegyző véleménye szerint a gyermekek a 
tűzeset során átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe kerültek, a gyermekek tartós veszélyeztetettségét 
azonban nem tapasztalták, ezért más hatósági beavatkozás nem volt indokolt. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való 
alkotmányos joga sérült. Egyrészt azzal, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére és 
megakadályozására a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat csak a tűzesetet követően 
kezdeményezett kellő súlyú intézkedéseket. Másrészt azzal, hogy nem működött jól az észlelő- és 
jelzőrendszer. A tűzesetet követően a gyermekjóléti szolgálat és a jegyző saját hatáskörében 
megfelelő és szakszerű intézkedéseket tett.  
Mivel az intézkedések elmulasztásából adódó alkotmányos visszásságot a gyermekjóléti szolgálat és 
a gyámhatóság saját hatáskörében megszüntette és orvosolta, így ezzel kapcsolatban a biztos 
kezdeményezéssel nem élt. 2001 áprilisban az észlelő- és jelzőrendszer jobb működtetése érdekében 
a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél kezdeményezte, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében működtesse hatékonyabban a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert, 
szervezze meg és hangolja össze a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó 
szerveket és személyeket. Szükség szerint szervezzen számukra konzultációs fórumokat, ahol 
megvitathatják és konkrétan meghatározhatják az észlelő- és jelzőrendszer hatékony 
működtetésének formáit, mechanizmusát. A körzeti megbízottakat figyelmét felhívta, hogy 
haladéktalanul jelezzék a gyermekjóléti szolgálatnak, ha gyermekek veszélyeztetettségét észlelik. Az 
érintettek a kezdeményezéseket elfogadták. 
 
OBH 1634/2001. 
Visszásságot okoz a jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben, ha a jegyző vízügyi és 
építésügyi hatósági jogkörét nem gyakorolja. 
A Berettyóújfaluban lakó panaszos azt sérelmezte, hogy a város önkormányzata nem takaríttatja ki a 
telke melletti belvízelvezető árkot, a város más részeiről is ide vezeti a vizet, továbbá nem 
gondoskodik a megfelelő belvízrendezésről. Mindez veszélyezteti a lakóházát és a hozzá tartozó 
gyümölcsöskertet is. Mivel a panaszban ismertetett helyzet összefügg a panaszos alkotmányos 
jogaival, az országgyűlési biztos vizsgálatot indított, amelyben közreműködésre felkérte a Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóságot is.  
A város jegyzője a biztos megkeresésére közölte, hogy a panaszos családi háza valóban olyan telken 
készült el, mely egy belvízelvezető csatorna közvetlen szomszédságában fekszik. A belvizes 
időszakban e csatornában a víz szintje megemelkedett, ami azzal járt, hogy a teleknek a meder - nem 
a ház - felöli oldalán a füves területen néhány centiméteres vízállás alakult ki. A meder vízszállító 
képessége egyébként a természetes feliszapolódás miatt csökkent. E mellett azonban a jegyző által 
nem ismert személyek a vízelvezető csatorna medrét "áttöltötték" (elzárták), és amikor a hatóság (a 
jegyző) kezdeményezte ennek a megszüntetését a szabadabb vízfolyás biztosítására, akkor ez 
"lakossági ellenállásba ütközött". Később a belvíz súlyosabb kártételének megakadályozására az 
önkormányzat már különböző intézkedéseket tett (homokzsákos töltés, gépi tisztítás), hogy a 
panaszos ingatlanát és a környékbeli többi ingatlant megvédje a belvíztől. 
A Vízügyi Igazgatóság a 2001 augusztusában tartott helyszíni szemlét követően közölte: Jogos a 
panaszos azon igénye, hogy a csatorna felújítása megtörténjen. Az önkormányzat eredményes 
pályázata lehetővé tette, hogy a munka megkezdődjön. A Vízügyi Igazgatóság képviselője a helyszíni 
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szemlén meg is győződött erről. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2002 tavaszáig a beruházás 
befejeződik. A panaszt kiváltó belvízelvezetést tehát megnyugtatóan rendezik. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panaszos konkrét sérelmét az önkormányzat orvosolja, 
ezért abban nincs szükség ajánlásra. A panaszos tájékoztatására megküldte az azonos témájú 
vizsgálatáról készült OBH 2852/1999. számú jelentését, amelyben kifejtette álláspontját többek között 
a jegyző hatósági jogköréről és a környezet mesterséges átalakításának hatásairól is.  
A vizsgált ügyben a panaszos esetétől elvonatkoztatva az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 
jegyző a vízügyi vagy építési hatósági jogkörét - a képviselő-testület, vagy a lakosság véleményétől, 
esetleges ellenállásától függetlenül - köteles a jogszabály előírásai szerint gyakorolni. A jogszabály 
ugyanis olyan közérdeket kíván érvényre juttatni, amely nem függhet az egyes csoportok aktuális 
érdekeitől. Az adott esetben az intézkedés késedelmét az okozta, hogy a lakosság egy része a 
csatornát úttal keresztezte, de azt csak a vonatkozó építési szabályok megtartásával és a vízügyi 
hatóság engedélyével tehette volna. A jegyző a hatásköre gyakorlásának elmulasztásával a 
jogbiztonsághoz való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott. 
Az országgyűlési biztos felkérte a város jegyzőjét, hogy a jövőben a hatósági jogkörében járjon el, ha 
pedig valamely ügyben összeférhetetlenséget állapítana meg, mert például az őt alkalmazó 
önkormányzatot kellene köteleznie, akkor kérje a közigazgatási hivataltól másik eljáró szerv 
kijelölését.  
A jegyző a kezdeményezéssel egyetértett. 
 
OBH 1652/2001. 
A jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a környezetvédelmi hatóság, ha 
a határozata ellentétes az erre vonatkozó kormányhatározat rendelkezéseivel.  
A bejegyzés alatt álló Pogányért Polgári Kör Érdekvédelmi Egyesület elnöke az országgyűlési 
biztoshoz intézett beadványában sérelmezte, hogy a pécs-pogányi sportrepülőtér nyilvános 
kereskedelmi repülőtérré fejlesztése veszélyezteti lakókörnyezetüket, a tervezett beruházásról a 
polgármestertől nem kaptak megfelelő tájékoztatást annak ellenére, hogy a környezetvédelmi 
szakhatóság a repülőtér fejlesztésére már ki is adta a környezetvédelmi engedélyt.  
Az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz, a tulajdonhoz, valamint az egészséges környezethez való 
jog sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot.  
Az első fokú környezetvédelmi hatóság a pécsi önkormányzat részére 2000. szeptember 20-án 
környezetvédelmi engedélyt adott ki a Pogány község közigazgatási területén fekvő Pécs-Pogány 
sportcélú repülőtér regionális szerepkörrel bíró polgári közforgalmú nemzetközi repülőtérré való 
fejlesztéséhez. A környezetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a határozata jogerőre emelkedett. A 
repülőtér fejlesztésével összefüggő tájékoztatás hiányosságai miatt 360 pogányi lakos levélben kérte 
a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a repülőtér fejlesztésével összefüggő kérdésekről.  
A pécs-pogányi repülőtér önkormányzati tulajdonba adásáról és kereskedelmi repülőtérré 
fejlesztéséről rendelkező 2122/1998. (V.6.) Korm. határozat szerint "a Kormány előzetesen egyetért a 
repülőtér nyilvános, kereskedelmi repülőtérré való fejlesztésével. A fejlesztéssel összefüggésben - a 
hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően - el kell végezni a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43-44. §-aiban előírt vizsgálati elemzést, amelynek 
eredményéről az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalásának ismeretében a Kormányt 
tájékoztatni kell. Felelős: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszter. Határidő: 2001. június 30." 
A vizsgálat feltárta, hogy az első fokú környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt annak 
ellenére kiadta, hogy a Kormány csak előzetes egyetértését adta a repülőtér nyilvános kereskedelmi 
repülőtérré fejlesztéséhez, továbbá hogy a feladat megvalósításáért felelős minisztereknek - a 
hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően - 2001. június 30. napjáig kell az előírt feladatokat 
elvégezni, és az a határozat kiadásáig még nem történt meg. A környezetvédelmi hatóság e feltétel 
teljesítésének hiányában adta ki a környezetvédelmi engedélyt a repülőtér fejlesztéséhez, amely 
fellebbezés híján jogerőssé vált.  
A vizsgálat megállapította, hogy a környezetvédelmi hatóságnak a kormányhatározatban foglalt 
rendelkezés mellőzésével lefolytatott eljárása és határozata jogbizonytalanságot idézett elő, amely 
alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott.  
Az országgyűlési biztos a 2001 áprilisában kelt jelentésében a visszásság megszüntetése érdekében 
törvényességi óvás benyújtását kezdeményezte a Baranya megyei főügyésznél az első fokú 
környezetvédelmi hatóság jogerős határozata ellen, és a Pogány Község Önkormányzata 
polgármesterénél olyan intézkedések megtételét, amelyek biztosítják a repülőtér fejlesztésével 
összefüggő folyamatos lakossági tájékoztatást.  
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Az országgyűlési biztos a polgármester válaszát tudomásul vette. A főügyész a kezdeményezésre 
adott válaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint a környezetvédelmi hatóság eljárása és 
határozata nem törvénysértő, ezért ügyészi óvás benyújtására nincs lehetősége. Az országgyűlési 
biztos a választ tudomásul vette, de álláspontját fenntartotta. A főügyész erre kifejtette, hogy nem 
tartozik a megyei főügyészség hatáskörébe annak vizsgálata, hogy a miniszterek a jelentéseiket 
határidőben a Kormány elé terjesztették-e. Az országgyűlési biztos a kezdeményezését továbbra is 
fenntartotta, ezért a főügyész az országgyűlési biztos kezdeményezését felterjesztette a Legfőbb 
Ügyészségre.  
A Legfőbb Ügyészségről a beszámoló lezárásáig még nem érkezett válasz.  
 
OBH 1668/2001. 
Nem sérül alkotmányos alapelv és alapjog, ha az oktatási intézmény eljárása megfelel az 
irányadó jogszabályoknak. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz intézett névtelen beadványában az Egressy Gábor Ipari 
Szakközépiskolában az érettségi utáni szakképzésben történő továbbtanulás felvételi vizsgához 
kötését sérelmezte. Kifogásolta, hogy mivel az iskolában nem működik diákönkormányzat, a diákok 
fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. 
Az országgyűlési biztos a 2001. április 11-én kelt jelentésében megállapította, hogy a vizsgálat nem 
igazolta azt a kifogást, hogy az érettségi utáni technikusi képzésre az arra történő felvételin rosszul 
szereplő diákok számára az iskola csak egyetlen 1 éves irányítás-technikusi minősítést adó 
évfolyamot indított. A közoktatási törvény értelmében az iskola meghatározhatja a tanulói jogviszony 
létesítésének tanulmányi feltételeit. A felvételi követelményeket pedig a felvételi tájékoztatóban, a 
tanév rendjében meghatározott időben köteles nyilvánosságra hozni. A vizsgálat megállapította, hogy 
az igazgató megfelelően tájékoztatta a szülőket a számítástechnikai technikus képzés beiskolázási 
feltételeiről. Az iskolában elektronikai műszerész és irányítástechnikai műszerész szakon érettségit 
szerzett tanulók az érettségi utáni 13. évfolyamon, az írásbeli felvételi eredményétől függően 
tanulhatnak tovább a műszaki számítástechnikai technikus, illetve az ipari elektronikai technikus és a 
finommechanikai és automatizálási technikus szakon. Erről már az iskolába jelentkezéskor 
tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. Az irányítás-technikus minősítést adó képzés pedig évek óta 
folyik az iskolában. Nem felelt meg a valóságnak az az állítás sem, hogy az iskola diákönkormányzata 
nem működik. Az iskola szervezeti és működési szabályzata, a nevelési és oktatási intézmények 
működéséről szóló, 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 4. § (2) bekezdésének d) pontja értelmében rögzíti a 
diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formáját és rendjét. Az iskolai élet szervezésén, az iskolai diákújság készítésén és szerkesztésén túl 
a diákok részt vesznek a Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájában is.  
Mindezek alapján az országgyűlési biztos megállapította, hogy az iskola a tanulói jogviszony 
létesítésének tanulmányi feltételei meghatározásakor nem sértette meg a diákok alkotmányos jogait. 
Ezért a konkrét ügyben ajánlást nem tett és az eljárást lezárta. 
 
OBH 1924/2001. 
A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszásságot 
okoz a megyei jogú város közgyűlése, ha a forgalomtechnikai intézkedése nem alkalmas az 
utca forgalmának érdemi csökkentésére és a zajterhelés számottevő mérséklésére, miközben a 
forgalom részbeni átterelésére alternatív útvonal rendelkezésre áll. 
A Miskolc, Szabadságharc utcai panaszosok a Szabadságharc utcában zajló közúti forgalom 
mértékét sérelmezték. Előadták, hogy a megnövekedett autóbusz- és személygépjármű forgalom 
károsítja egészségüket, környezetüket, emellett vagyoni kárt is előidéz. 
Az országgyűlési biztos a tulajdonhoz és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jog érintettsége miatt indított vizsgálatot. 
Az önkormányzat a forgalom csökkentése érdekében a Szabadságharc utcában a tömegközlekedési 
járművek forgalmát 22,00-05,00 óra között kitiltotta, de egyéb forgalom korlátozást nem rendelt el. A 
közgyűlés az önkormányzat költségvetésében biztosította a közlekedési vállalat részére a 
kilométertöbbletből adódó üzemeltetési költség fedezetét és az út kezelője részére az új járati 
útvonalon kiépítendő megállóhely 6 millió Ft-os költségét. 
A panaszosok kifogásolták, hogy a forgalom jelentős része annak ellenére az arra minden 
szempontból alkalmatlan Szabadságharc utcán zajlik, hogy az Avasi lakótelep forgalmának 
lebonyolítására megépült a 2x2 sávos Ifjúság útja. 
A Szabadságharc utca Miskolc város önkormányzatának tulajdonában és kezelésében van, így a 
12/1983. (V.12.) MT rendelet értelmében az üzemeltetőnek forgalomszervezési és egyéb 
intézkedéseket kell tennie, ha a forgalom által keltett zaj jelentősen túllépi az új utakra érvényes 
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határértékeket. A forgalomszervezési intézkedés célja ugyanis a határértéket jelentősen túllépő zaj 
csökkentése. Az utcában végzett zajmérés szerint a közlekedés nappal 70 dB, éjjel 63 dB zajterhelést 
okoz. A túllépés jelentősnek minősíthető, nappal: 10 dB, éjjel 13 dB. 
Az országgyűlési biztos vizsgálata annak megállapítására irányult, hogy a zajcsökkentés érdekében 
milyen forgalomszervezési intézkedés történt, és az mennyiben alkalmas a veszélyes mértékű zaj 
csökkentésére. A beadványban említett vagyoni károk miatt vizsgálatot nem folytatott, abban az 
érintettek kártérítés iránt keresetet nyújthatnak be a bíróságon. 
A Közgyűlés a tömegközlekedési járművek 22,00-05,00 óra közötti kitiltásáról döntött, egyéb 
korlátozást nem tett. Ez az intézkedés nem járt a Szabadságharc utca forgalmának lényeges 
csökkenésével, mert az autóbuszok az adott időszakban amúgy is ritkán, vagy egyáltalán nem 
közlekednek A személygépjárművek forgalmának semmiféle korlátozására nem került sor. 
A biztos megállapította, hogy az intézkedés az éjszakai zajterhelést alig csökkenti, és a nappali zaj 
csökkentésére egyáltalán nem alkalmas. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a közgyűlés forgalomtechnikai intézkedése a zajterhelés 
számottevő mérséklésére nem alkalmas, ezért az érintett lakóknak a lehető legmagasabb szintű testi 
és lelki egészséghez való jogával összefüggésben visszásságot okoz. A jelentés azonban rámutatott 
arra is, hogy a teljes forgalom más útvonalra történő átterelése sem jelentene megoldást, mert az 
csak a panaszosok személyében eredményezne változást, magát a problémát nem oldaná meg. 
Az országgyűlési biztos 2001. május 16-án kezdeményezte, hogy a polgármester a jelentés 
megállapításait terjessze a közgyűlés elé, és kezdeményezte, hogy a közgyűlés kíséreljen meg olyan 
optimális forgalommegosztáson alapuló megoldást kidolgozni, amely érdemben csökkenti a 
Szabadságharc utcai lakosok zajterhelését.  
A közgyűlés a Szabadságharc utca forgalmi rendjének kérdését ismételten megtárgyalta, és úgy 
döntött, hogy a korábbi határozatát változtatás nélkül fenntartja. 
Az országgyűlési biztos általános helyettes a beszámoló készítésének időpontjában a lakossági 
panasz további vizsgálatának lehetőségeit mérlegelte. 
 
OBH 2171/2001. 
Az ifjúság kiemelt védelemhez való joga, a legteljesebb testi, lelki egészséghez, valamint a 
jogbiztonsághoz fűződő alkotmányos jogok sérelmének lehetőségével összefüggésben okoz 
visszásságot az iskola-egészségügyi ellátás hiánya. 
A panaszos a Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete nevében 
fordult az országgyűlési biztoshoz azt kifogásolva, hogy a helyi önkormányzatok különböző módon 
értelmezik a nem önkormányzati oktatási intézményekben is kötelező egészségügyi alapellátás 
biztosítására vonatkozó jogszabályokat.  
Az országgyűlési biztos az ifjúság kiemelt védelemhez, a testi, lelki egészséghez fűződő alkotmányos 
jogának, valamint a jogbiztonság sérelmének lehetőségére tekintettel indított vizsgálatot, melyben 
kikérte az egészségügyi minisztert álláspontját. A becsatolt iratokból és a miniszter válaszából 
megállapította, hogy egyes önkormányzatok a nem általuk fenntartott óvodákba járó gyermekek 
iskola-egészségügyi ellátására nem jelöltek ki személyzetet, és arra a fenntartóval sem kötöttek 
szerződést. A helyi önkormányzatokról szóló törvény a minisztert a helyi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működése szakmai követelményeinek rendeleti szabályozására jogosítja. 
Néhány önkormányzat szerint az iskola-egészségügyi ellátást szabályozó 26/1997. (IX.3.) NM 
rendelet az önkormányzatokat csak az általuk fenntartott intézmények esetében kötelezi az ellátás 
szervezésére, az oktatási intézmények egészségügyi ellátását a fenntartók kötelesek biztosítani. 
A vizsgálat megállapította, hogy a panasz megalapozott, mert a jogalkalmazók körében a vonatkozó 
jogszabályok értelmezésében és az abban foglalt kötelezettségek kötelezettjeinek személyében vita 
keletkezett. A vonatkozó jogszabályok rendelkezése tehát nem egyértelmű, azaz félreérthető. Az 
egészségügyi alapellátási kötelezettségen belül nem egyértelmű, hogy az egyes feladatok 
végrehajtásáért, így az egészségügyi ellátásért, annak megszervezéséért és finanszírozásáért mely 
szervek felelősek. Az egyik jogszabályban az intézmény, vagy annak vezetője a kötelezett, a 
másikban a fenntartó. Az Ötv. az önkormányzatok kötelezettségeit rendezi, de a részletszabályok 
kidolgozására a minisztert kötelezi. E felhatalmazás félreérthető, mert csak az önkormányzatok által 
fenntartott intézményekre vonatkozik. Az adott önkormányzat jegyzője az önkormányzatok által 
fenntartott intézményeken csak az oktatási intézményeket érti, és abból kizárja az egészségügyi 
intézményeket. Így az önkormányzat jogértelmezésén múlik, hogy a településen működő nem 
önkormányzati intézményben megszervezik és finanszírozzák az iskola-egészségügyi ellátást, vagy 
csupán ellenőrzik meglétét, és amennyiben annak hiányát állapítják meg, úgy megtagadják a 
működési engedély kiadását. Az iskola-egészségügyi ellátás hiánya alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásságot okoz. 
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Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a visszásság a jogszabály nem egyértelmű 
rendelkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára vezethető vissza. A biztos 
javasolhatja a jogalkotásra jogosult szervnek a jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését 
vagy kiadását. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet kiadására a 
művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben került sor, ezért annak módosítására az 
egészségügyi miniszter és az oktatási miniszter együttesen jogosult.  
Az országgyűlési biztos 2001. november 9-én felhívta a Kormányt, hogy a több szaktárcát érintő 
jogszabály alkalmazása körül felmerült értelmezési vitát rendezze, és szükség esetén a végrehajtási 
jogszabályok módosítására intézkedjen.  
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a szaktárcák egyeztetett álláspontja alapján közölte, hogy 
a feladat ellátása a fenntartó személyétől függetlenül az önkormányzatokat terheli, de a vonatkozó 
jogszabályok egyértelműsítésétől nem zárkóztak el. 
Az országgyűlési biztos a választ az ajánlása teljesítésének tekintette, és az érintetteket tájékoztatta. 
 
OBH 2547/2001 
A művelődéshez való alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot okoz az önkormányzat, ha 
nem kéri ki az érintettek véleményét az indítható óvodai csoportok számának korlátozásáról. 
A panaszos a debreceni Ibolya utcai Óvoda megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntés miatt 
fordult az országgyűlési biztoshoz. A közgyűlés a 2001. márciusi döntéssel nem csupán kifejezte 
szándékát az óvoda 2002 -ben történő jogutód nélküli megszüntetéséről, mivel a közeli beíratásokra 
tekintettel 7-ről 4-re csökkentette az óvodai csoportok számát. Az országgyűlési biztos a 
művelődéshez való jog érintettsége miatt vizsgálatot indított. 
Az önkormányzat a jogutód nélküli megszüntetés kérdésében a végleges döntés előtt kikérte ugyan 
az intézmény érdekvédelmi szervezeteinek véleményét, de az óvodai csoportok számáról végleges 
döntést hozott, mivel azt úgy csökkentette, hogy új gyermekek felvételére a vélemények kikérésekor 
már nem volt mód. A panaszos kifogásolta, hogy az óvoda megszüntetésre történő kiválasztását sem 
szakmai, sem anyagi indokok nem igazolják. 
Az országgyűlési biztos a 2001. május 31-én kelt jelentésében megállapította, hogy az önkormányzat 
a költségvetését a törvényes kertek között szabadon határozza meg, és nagyfokú önállósággal bír az 
intézményi struktúra szervezésében. Döntését a csökkenő gyermeklétszám miatt alacsony 
kihasználtságú intézmények gazdaságtalan működése indokolja. Az országosan tapasztalható 
oktatási-nevelési intézmény átszervezés, összevonás vagy megszüntetés gazdasági és demográfiai 
okok természetes következménye, és önmagában nem tekinthető jogellenes magatartásnak egy 
intézmény megszüntetése, ha az alapító betartja az arra vonatkozó garanciális szabályokat. 
A vizsgálat feltárta, hogy a közgyűlés 2001. március 8-án az Ibolya utcai Óvoda megszüntetése 
ügyében nem csupán szándéknyilatkozatot tett, hanem kötelező érvényű határozatot is hozott azzal, 
hogy a következő nevelési évre vonatkozó beíratások előtt a működtethető óvodai csoportok 
számának korlátozásával az új gyermekek felvételét megtiltotta. E határozat az intézmény 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, valamint költségvetésének meghatározásával és 
módosításával összefüggő döntésnek minősül, és ezért e döntése előtt ki kellett volna kérnie az 
intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét. Az önkormányzat az új óvodai 
csoport indításának megakadályozásával, és annak megszüntetésével a 2002-es nevelési évben 63 
gyermek számára kell másik óvodai elhelyezésről gondoskodni. Az önkormányzat a gyermekek 
elhelyezésére az Ibolya utcai Óvoda megszüntetését követően is megfelelő számú férőhellyel 
rendelkezik. Az önkormányzat az előkészítő eljárásában nem tartotta be maradéktalanul a közoktatási 
törvényben előírtakat, és ezzel közvetve a művelődéshez való alkotmányos joggal kapcsolatos 
visszásságot okozott.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az önkormányzat az intézmény jogutód nélküli 
megszüntetése előtt a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosította, így a garanciális szabályoknak 
eleget tett, ezért a visszásság rendezésére ajánlást nem tett. Az önkormányzat polgármesterének 
figyelmét azonban felhívta, hogy az önkormányzat a közoktatási intézmények átszervezésével 
összefüggő döntései előtt a jövőben minden esetben szerezze be az intézmények érintett 
közösségeinek a véleményét. 
Az önkormányzat jegyzője nem értett egyet azzal a megállapítással, hogy az indítható csoportok 
számának korlátozásával kapcsolatos döntés kötelező érvényű lett volna, mert a közgyűlés a 
határozatban csak a szándékát fejezte ki.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese 2001. július 11-i levelében jelezte, hogy fenntartja azt az 
álláspontot, hogy az intézmény a felvételi korlátozást kötelező érvényűnek tekintette, ezért a jövőben 
a hasonló döntések előtt kérjék ki az érintettek véleményét. 
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OBH 3266/2001.  
A jogbiztonság elvével és az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésének alkotmányos 
célkitűzésével összefüggésben okoz visszásságot a hatóság, ha a pozitív diszkrimináció 
érdekében kiadott hatósági igazolványhoz kötött jogosultság igénybevételét az ellenőrzés 
során további bizonyításhoz köti, és a hatóság hónapokon keresztül nem tudja a 
jogszabálysértő gyakorlatot megszüntetni. 
Mozgáskorlátozott panaszosok sérelmezték, hogy a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és a 
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. munkatársai a parkolási engedéllyel rendelkező 
mozgáskorlátozottak autóira rendszeresen parkolási díj és pótdíj megfizetésére kötelező felszólítást 
helyeztek el annak ellenére, hogy a parkolási engedély alapján ők díjfizetés nélkül várakozhatnak. A 
felszólítást azzal indokolták, hogy az autóban elhelyezetett parkolási engedély valódiságát, 
érvényességét és használatának jogosságát nem lehet ellenőrizni, ezért a parkolási engedélyt 
azonosítatlannak tekintették. A panaszosokat az ügyfélszolgálaton arról tájékoztatták, hogy 
amennyiben az első figyelmeztetés után a társulás ügyfélszolgálati irodáján bemutatják a parkolási 
engedélyüket, és nyilvántartásba vetetik magukat, úgy a továbbiakban nem kapnak fizetési 
felszólítást. 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben szabályozott parkolási engedély a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15.) 
KPM-BM együttes rendeletben meghatározott díjmentes parkolás kedvezményének igénybevételére 
jogosítja a mozgáskorlátozottakat. Az államigazgatási eljárásról szóló törvény szerint a hatósági 
bizonyítványt és igazolványt ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni, a bejegyzett adatok és 
jogok más bizonyítására az ügyfél nem kötelezhető. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 
társulások kötelesek lettek volna a parkolási engedélyeket ellenkező bizonyításig valódinak elfogadni, 
és a díjmentesség igénybevételéhez nem kérhettek volna a panaszosoktól egyéb bizonyítást. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak, mint a közszolgáltatás 
nyújtása során eljáró társulás meghatalmazójának biztosítania kellett volna, hogy a meghatalmazottja 
ne járhasson el jogszabálysértő módon. Ne kötelezze az ingyenes parkolásra jogosító engedéllyel 
rendelkező mozgássérülteket további bizonyításra, mert ha a parkolási engedély valódiságával, 
érvényességével és használatának jogosságával kapcsolatban kétség merül fel, úgy a bizonyítási 
kötelezettség a társulásokat vagy az önkormányzatot terheli. 
Az a körülmény, hogy a társulások ezt a jogszabálysértő gyakorlatot több hónapig követhették, és az 
önkormányzat felszólítása ellenére sem hagytak fel vele, a jogbiztonság követelményével és a pozitív 
diszkrimináció alkotmányos célkitűzésével összefüggésben okozott visszásságot.  
Az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság jövőbeni elkerülése érdekében az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa kezdeményezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat gondoskodjon arról, hogy a 
meghatalmazott Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 
a jogszabálysértő gyakorlatot szüntesse meg, és teremtse meg annak feltételeit, hogy a parkolási 
engedélyek valódisága - például a sorszámozott parkolási engedélyek nyilvántartásának segítségével 
- ellenőrizhető legyen.  
A válaszadási határidő a beszámoló lezárásáig nem telt el. 
 
OBH 3330/2001. 
A jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal kapcsolatban 
visszásságot okoz a nyomozó hatóság, ha a külföldivel szemben alkalmazott személyi 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről nem tájékoztatja az illetékes nagykövetséget. 
Ugyan ezekkel a jogokkal kapcsolatban keletkezik visszásság, ha az alacsonyabb szintű 
jogszabály ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, illetve ha a hatóság a hozzá tévesen 
érkezett értesítést nem küldi tovább az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz. 
Egy lengyel állampolgár a Nagykövetsége útján fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz, mert 
előzetes letartóztatásba helyezését, és annak fenntartását sérelmezte, továbbá, hogy a rendőrség 
erről nem értesítette haladéktalanul a nagykövetséget. Kifogásolta az eljárás elhúzódását,  a 
rendőrségi fogdában való orvosi ellátását, illetve, hogy zárkatársai vele szemben tanúsított 
magatartása miatt a rendőrség nem intézkedett.  
Az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz, valamint a lehető legmagasabb 
színtű testi és lelki egészséghez való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el. 
Állásfoglalásra kérte fel a BRFK VI.-VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, iratokat kért be a BM 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól, továbbá szóbeli tájékoztatást kért a panaszos ellen 
folyamatban volt nyomozás előadójától. 
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A vizsgálat megállapította, hogy az előzetes letartóztatással kapcsolatos panasz vizsgálatára nincs 
hatásköre, mert azt a bíróság rendelte el és hosszabbította meg. A BM Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 2001. április 12-én tájékoztatást kért a BRFK VI.-VII. kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjétől arról is, hogy miért csak késedelmesen értesítették a 
nagykövetséget az előzetes letartóztatásról, történt-e rendőri intézkedés a panaszos zárkatársai által 
tanúsított jogsértő magatartás miatt? A Hivatal felhívta a nyomozó hatóságok figyelmét, hogy 
tegyenek eleget a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 
1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet 45. §-ában 
meghatározott értesítési kötelezettségüknek, vagyis a nyomozás elrendeléséről, felfüggesztéséről 
vagy megszüntetéséről, valamint a külföldivel szemben alkalmazott személyi szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedésekről tájékoztassák a hivatalt. A VI.-VII. kerületi kapitányság bűnügyi 
osztályvezetője arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a panaszos ellen - a 2001. január 10-én 23 óra 20 
perckor történt előállítását követően - közokirat-hamisítás bűntette miatt indult nyomozás, mert 
útlevelében a vízum érvényességi ideje át volt javítva, és alapos gyanú volt arra, hogy a javítást 
(hamisítást) ő végezte. A kapitányság készenléti szolgálatban volt vizsgálója azonnal megkísérelte 
faxon értesíteni a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének Konzuli Osztályát, de az nem 
sikerült, a fax számot csak később, a Konzulátus képviselőjével folytatott személyes megbeszéléskor 
tudták meg. Ekkor tudták értesíteni a nagykövetséget az állampolgárukkal szemben elrendelt 
nyomozásról, és a bíróság által elrendelte előzetes letartóztatásról. Értesíteni kívánták a BM 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalát is, de az értesítést - téves címzés miatt -  az Országos 
Rendőr-főkapitányságra küldték. A panaszost a rendőrségi fogdában bántalmazó és tőle személyes 
tárgyakat eltulajdonító zárkatársaival szemben a kapitányság bűnügyi osztályvezetője 2001. április 
19-én, rablás miatt nyomozást rendelt el.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a BRFK VI.-VII. kerületi Rendőrkapitányság ügyben 
eljáró előadója, valamint annak parancsnoka megsértette a jogállamiság és az abból fakadó 
jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot akkor, amikor elfogadta és 
belenyugodott abba, hogy a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Konzuli Osztályán a 
telefon nem volt fax-fogadására alkalmas állapotban. A visszásságot az okozta, hogy az ügyintéző és 
parancsnoka figyelmen kívül hagyta a kormányrendeletben foglaltakat, valamint a magyar és a 
lengyel állam közötti konzuli egyezményt, amely szerint "A fogadó állam illetékes hatóságai 
késedelem nélkül értesítik a küldő állam illetékes konzuli tisztviselőjét a küldő állam állampolgárának 
letartóztatásáról, vagy személyes szabadságának bármilyen más korlátozásáról."  
Az országgyűlési biztos rámutatott arra is, hogy az ügyintézőt és parancsnokát nem mentesítette a 
mulasztás alól az, hogy tévedés miatt az Országos Rendőr-főkapitányságra küldték a lengyel 
állampolgárságú panaszos ellen foganatosított rendőri intézkedésekről szóló értesítést. A bűnügyek 
rendőrségi nyomozásáról szóló 40/1987. számú BM Utasítás (NYUT) 660. pontja ellentétes a 
külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 
törvény végrehajtására kiadott 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet azonos témakört érintő szabályával, 
mert ez utóbbi szerint a nyomozó hatóságnak a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala útján 
kell a külföldi konzuli védelmét ellátó külképviseletet tájékoztatnia. A NYUT szerint erről a BM ORFK-n 
keresztül a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályát kell értesíteni. A jogalkotásról szóló törvény 
előírja, hogy alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, az 
országgyűlési biztos megállapította, hogy a NYUT sérti a jogállamiság és az abból származó 
jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot. A biztos rámutatott, hogy 
az Országos Rendőr-főkapitányság sem volt figyelemmel a jogbiztonság követelményére, amikor a 
VI.-VII. kerületi kapitányság hozzá érkezett értesítését nem továbbította a BM Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnak. Az eljárási szabályok szerint az ORFK-nak hivatalból kellett volna 
vizsgálnia a hatáskörét és illetékességét, és ha azok hiányát állapította meg, az értesítést 
továbbítania meg kellett volna az Állampolgársági Hivatalnak. 
A biztos a panaszos rendőrségi fogdában való bántalmazása és tőle való lopás ügyében nem 
állapított meg visszásságot, mert a VI.-VII. kerületi Rendőrkapitányság a rablás alapos gyanúja miatt 
nyomozást rendelt el. 
Az országgyűlési biztos a 2001. június 12-én kelt jelentésében a visszásságok orvoslása érdekében a 
belügyminiszternek javasolta, hogy vizsgálja felül a NYUT “Külföldi állampolgárságú személyeket 
érintő eljárási szabályok” című fejezetét. Az országos rendőrfőkapitánynak azt javasolta, hogy a nem 
magyar állampolgár ügyében, a rendőrségi nyomozó hatóságokra háruló értesítési kötelezettség 
megfelelő teljesítése érdekében belső rendelkezésben határozza meg a követendő eljárási 
szabályokat és annak végrehajtását visszatérően ellenőriztesse. A címzettek a javaslatokat 
elfogadták. A miniszter szerint a jogszabály-módosítással kapcsolatos tevékenység elkezdődött, az 
országos főkapitány bűnügyi helyettese pedig kiadta a javaslatban megfogalmazott körlevelet.   
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A biztos felhívta a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy a büntetőeljárás előadójával és annak 
parancsnokával szemben vizsgálja meg a fegyelmi eljárás keretében való felelősségrevonás 
lehetőségét. A főkapitány a fegyelmi eljárást elrendeltette, de azt végül felelősségre vonás nélkül 
szüntetette meg. A biztos a panasznak az eljárás elhúzódását érintő részében visszásságot nem 
állapított meg, mert rámutatott arra, hogy a VI.-VII. kerületi rendőrkapitányság a nyomozást a 
törvényben biztosított két hónap alatt - nyomozási határidő hosszabbítás nélkül - befejezte, a 
nyomozás iratait 2001. március 9-én küldte meg az illetékes ügyészi szervnek. Nem merült fel 
mulasztásra, vagy szabályszegésre utaló adat a rendőrségi fogdában való orvosi ellátással 
összefüggésben sem, mert a panaszos a rendőrségi fogdában többször részesült orvosi, és indokolt 
esetben szakellátásban, a szükséges gyógyszereket pedig megkapta. 
 
OBH 3336/2001. 
A jogbiztonsághoz és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz 
a késedelmes ügyintézés, ha az ügyfél árvaellátási kérelme emiatt kerül az új, korlátozottabb 
jogosultságot biztosító szabályozás alapján elbírálásra. 
A panaszos azért kért segítséget az országgyűlési biztostól, mert a Hajdú-Bihar Megyei 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz 2000. szeptember 12-én benyújtott kérelmére több mint fél évig 
nem kapott választ. Kérelmét végül 2001. június 27-én a Szociális és Családügyi Minisztérium 
utasította el. A panaszos a gyermeke számára kért méltányosságból árvaellátást, mivel az apa a 
haláláig nem szerezte meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz, valamint a szociális biztonsághoz való jog sérelmének 
lehetősége miatt indított vizsgálatot, és megállapította, hogy a panaszos 2000. július 26-án nyújtott be 
árvaellátási igényt a gyermeke részére a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz, mert a gyermek édesapja 
2000. március 31-én elhunyt. Az Igazgatóság az igényt elutasította, mert az elhunyt a rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, és ennek alapján a hozzátartozója számára 
hozzátartozói nyugellátás nem állapítható meg. 
Az országgyűlési biztos vizsgálata megállapította, hogy az Igazgatóság mindent megtett a 
beadványban közölt szolgálati idő bizonyítása érdekében, de nem járt eredménnyel, ezért az 
elutasítás jogszerűen történt. A panaszos ezt követően méltányossági alapon kérte az árvaellátás 
megállapítását. Az Igazgatóság a kérelmet illetékességből az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság Méltányossági Ellátási Osztályára továbbította elbírálásra. 
A 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet szerint kivételes árvaellátás akkor állapítható meg, ha az elhunyt 
jogszerző az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj megállapításához életkora szerint előírt szolgálati 
időnek legalább a felével rendelkezik. A panaszolt esetben 4 év szolgálati idő lett volna szükséges, de 
az elhunyt csak 3 év 178 nap szolgálati időt szerzett. A 23/1997. (Tb. K.9.) ONYF utasítás III/9. c./ 
pontja szerint "az ONYF főigazgatója a törvényben biztosított személyes (diszkrecionális) jogkörében 
eljárva - a kérelemben szereplő, szokásostól eltérő, tényszerűen igazolt körülmény, pl. súlyos családi 
tragédia, az egyéni élethelyzet objektív okok miatti súlyos romlása, vagy egyéb különösen 
méltányolandó körülmény esetén az utasításban foglaltaktól eltérően is dönthet. A Főigazgatóság 
2000. október 19-én a debreceni jegyzőt környezettanulmány készítésére kérte fel. Az azonban csak 
az ismételt megkeresést követően 2001. január 5-én érkezett meg, és különös méltánylást érdemlő 
körülményt igazolt. A Főigazgató azonban már nem hozott döntést, mert a feladat ellátása 2001. 
január 1-jétől a Szociális és Családügyi Minisztérium hatáskörébe került át. A panaszos kérelmét ott 
csak 2001. áprilisban iktatták. Az új feladat ügyviteli rendjének kialakulatlansága, valamint a hatáskör 
változásról rendelkező 75/2001. (V.9.) Korm. rendelet késedelmes megalkotása miatt a minisztérium a 
panaszos kérelmét csak a 2001. június 27-én kelt határozatával utasította el. 
Az országgyűlési biztos vizsgálatát követően a SzCsM az ügyet felülvizsgálta és az elutasító 
határozatot visszavonta, a panaszos rendkívül indokolt körülményeire tekintettel méltányossági 
alapon 2001. január 1-től havi 15 000 Ft árvaellátást engedélyezett. 
A Minisztérium intézkedésével a jogsérelem orvoslást nyert, így a vizsgálat eredménnyel zárult. 
Az országgyűlési biztos vizsgálata azt is feltárta, hogy az 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) a kivételes 
nyugellátás engedélyezését 2001. január 1-jétől a szociális és családügyi miniszter hatáskörébe 
utalta, a megállapításra vonatkozó 75/2001.(V.9.)Korm. rendelet késedelmesen került kiadásra, és ez 
az igények elbírálásában lemaradást, nagymértékű hátralékot eredményezett. E rendelet tovább 
szűkítette a különös méltánylást érdemlő körülmények körét, és a korábbi mérlegelési jogosultsággal 
a szociális és családügyi miniszter már nem rendelkezik. 
Az országgyűlési biztos ezért javasolta a pénzügyminiszternek, hogy fontolja meg a rendelet olyan 
módosítását, amely lehetőséget adna a szociális és családügyi miniszternek, hogy diszkrecionális 
jogkörben méltányosságot gyakoroljon. 
A válaszadás határideje a beszámoló előkészítésének befejezéséig nem telt el. 
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OBH 3421/2001. 
A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben okozott visszásságot az I. fokú építési 
hatóság azzal, hogy az állampolgár bejelentésére négy éven át csak olyan határozatot hozott, 
amit a II. fokú hatóság megsemmisített. Ugyan ilyen visszásságot okozott a felettes hatóság is 
azzal, hogy az új eljárásra utasításon túl nem tett semmit az ügy érdemi lezárására, és a 
felelősség megállapítására. 
A panaszos azzal fordult az országgyűlési biztoshoz, hogy szomszédja engedély nélküli építkezést 
folytatott, így ingatlanának benapozottsága csökkent, a kerítése föld-feltöltés alá került, és a 
csapadékvizet az ő telkén át vezették el. 1998 áprilisában a Séi Építésügyi Igazgatási Társulásnál 
eljárást kezdeményezett a szomszédja ellen, de az 2001 őszéig sem vezetett eredményre. A biztos a 
tulajdonhoz, és a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésének gyanúja miatt indított vizsgálatot, 
amit a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal tájékoztatása és a benyújtott iratok alapján folytatott le. A 
panaszos szerint a szomszédja az elmúlt években az ingatlanán hatósági engedély nélkül bővítést 
végzett, és ezt 1998. április 6-án a jegyzőnek be is jelentette. 
Az országgyűlési biztosnak nem volt lehetősége a panasz érdemében állást foglalni, mivel a 
rendelkezésre álló adatokból nem volt megállapítható sem az építkezés ténye, sem az ellenkezője, az 
esetleges építés ideje és engedélyhez kötöttsége, továbbá az sem, hogy a fennálló állapot mennyiben 
van kihatással a panaszos telkére, illetve a szomszédjogokra. Az ügyben I. fokú eljárás volt 
folyamatban, így a biztos a tulajdonhoz való joggal összefüggésben megállapítást nem tett. 
Megállapította azonban az 1998 április óta folyó, le nem zárt hatósági eljárásról, hogy abban az I. fokú 
hatóság hónapokig nem hozott határozatot, csak levelezett a panaszossal. Eljárása és döntései 
alkalmatlanok voltak az ügy tisztázására és jogszerű lezárására. A II. fokú hatóság 1998 áprilistól 
2001 végéig háromszor rendelt el új eljárást ugyanabban az ügyben, ugyanakkor semmilyen eljárást 
nem kezdeményezett a szakmai és eljárásjogi tévedések és hibák miatt az I. fokú hatóságnál. 
Tekintettel arra, hogy a megsemmisítő és új eljárásra utasító határozat ellen bírósági felülvizsgálati 
lehetőség nincs, a panaszos nem élhetett a bírósági jogorvoslat lehetőségével. Sérti a jogbiztonságot 
és a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha egy közigazgatási szerv a hatáskörébe és illetékességébe 
tartozó ügyben évekig még a tényállást sem tisztázza, akkor is ha a kérelmet végül el kell utasítani.  
A biztos megállapította azt is, hogy a panaszos maga is közrehatott az eljárás elhúzódásában, mert 
többször hivatkozott a birtokában lévő, az építés tényét és idejét igazoló bizonyítékokra, de azokat 
nem bocsátotta a hatóságok rendelkezésére, és azt az országgyűlési biztosnak sem adta át. 
Az országgyűlési biztos a 2001. októberi jelentésében felhívta a közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy 
intézkedjék az eljárás azonnali lezárására, továbbá vizsgálja ki az I. fokon eljárók felelősségét a négy 
éve húzódó ügyben, és szükség szerint hatáskörében intézkedjék. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy az országgyűlési biztosok korábbi ajánlásaikban felhívták a figyelmet 
az építésügyi törvény által biztosított lehetőséggel kapcsolatos aggályokra. E lehetőség 
meghatározott építésügyi hatósági jogkörök ellátására történő kijelölésre vonatkozik. A kijelölés vissza 
nem vonható, a kijelölt hatóság szakmai alkalmasságát, az előírt feltételek meglétét stb. nem ellenőrzi 
senki, illetve ha igen, a megállapításoknak nincsen következménye. Mivel az erre vonatkozó 
ajánlásokat az illetékes miniszterek elfogadták, és az Étv. ilyen értelmű módosításának tervezete is 
elkészült, ezért ebben a kérdésben a biztos újabb ajánlással nem élt. 
A közigazgatási hivatal vezetője a kezdeményezést elfogadta, utasította az I. fokú hatóságot a 
határozathozatalra, amelyet az teljesített. A hivatalvezető jelezte, hogy a jövőben fokozott figyelmet 
fordít a hasonló esetek elkerülésére. 
 
OBH 3857/2001. 
Visszásságot okoz a jogorvoslathoz való joggal, valamint a jogbiztonság követelményével 
összefüggésben a Kormány, ha az árvízkárosultakat megillető támogatásokat 
kormányhatározattal szabályozza. 
A panaszos az országgyűlési biztoshoz fordult, mert sérelmezte, hogy a 2001. évi tiszai árvíz során 
károsodott ingatlanának helyreállításához sem a közigazgatási hivataltól, sem a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságtól, sem a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (OKF) 
nem kapott megfelelő segítséget. 
A jogorvoslathoz való jog, a jogalkotás rendjével kapcsolatos szabályozás, illetve a jogbiztonság 
követelménye megsértésének gyanúja miatt indult vizsgálat. 
A panaszos azt látva, hogy a kár megtérítésére nem számíthat, csak a szolgáltató utján történő 
felújításra kap lehetőséget, aláírta az építménykár helyreállítására vonatkozó megállapodást. Amikor 
azonban azt észlelte, hogy az ingatlan műszaki állapotában jelentős romlás következett be, a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatósághoz - statikai és épületdiagnosztikai szakértői vélemény csatolásával - 
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benyújtott új kérelmében a helyreállítás helyett az épület bontását és újjáépítését kérte. Kérelmére a 
vizsgálat lezárásáig nem kapott választ. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy a megkeresett hatóságok válasza 
és eljárása nincs összhangban az ügyben érintett jogszabályokkal, illetve jogszabálynak nem 
minősülő, de a panaszos szempontjából az elbírálás alapját képező kormányhatározatokkal. A 
vizsgálat megállapította, hogy a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. 
törvényben szabályozott állami feladatvállalás, mint keretszabály mellett a kárt szenvedett 
állampolgárok ügyeiben nincs egyértelmű eligazító jogszabály, amely meghatározná, hogy a milyen 
feltételekkel illeti meg katasztrófasegély az állampolgárokat.  
A vizsgálat megállapította, a Kormány visszásságot okozott azzal, hogy a károsultakat megillető 
jogokat és kötelezettségeket kormányhatározattal szabályozta. További visszásságot okozott az OKF 
a válaszában kifejtett álláspontjával és az ott felvázolt gyakorlattal, a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság (továbbiakban: bizottság) döntésére 
alapított elutasítással, illetve a közigazgatási hivatal azon álláspontjának fenntartásával, mely szerint 
az 1033/2001. (IV.12.) számú kormányhatározat értelmében a panaszos a kára megtérítésére nem 
jogosult. Ezen túl sérült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye is, mivel az érintett 
hatóságok az ügyben alkalmazandó kormányhatározatban foglaltakat nem alkalmazták, illetve olyan 
álláspontra helyezkedtek, hogy a kormányhatározatot a bizottság döntése módosította, és az 
elutasítást erre alapozták.   
Az országgyűlési biztos általános helyettese felhívta a Kormány figyelmét, hogy amennyiben a vis 
maior károk helyreállítására vonatkozó eljárást nem az önkormányzatok útján kívánja megoldani, úgy 
az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságok kiküszöbölése érdekében célszerű a megfelelő 
szintű jogszabály mielőbbi kiadása. Felkérte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot és a 
bizottságot, hogy a panaszos kérelmét haladéktalanul bírálják el. Felkérte a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját és a közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy soron kívül 
intézkedjenek az eljárás lefolytatásáról. 
A Miniszterelnöki Hivatal válasza szerint az igazságügy-miniszter a megfelelő szabályozás 
előkészítését figyelemmel fogja kísérni. Az OKF válasza szerint az árvízkárt szenvedett ingatlan 
helyreállíthatóságáról két, egymásnak ellentmondó szakvélemény készült, és az építésügyi hatóság a 
bontást megtagadta. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az érdemi döntés meghozatalához 
felkérte a megyei mérnök kamara elnökét, a bizottság elnökhelyettese pedig az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Kht-t, független szakértői vizsgálat lefolytatására. A panaszos azonban 
ahhoz nem járult hozzá, ezért a meglévő szakvélemények alapján hozott döntés szerint a panaszos 
ingatlana helyreállítható, bontás és újjáépítés nem rendelhető el. A károsult az építési szolgáltatás 
formájában történő helyreállítástól elzárkózott, a költözést nem vállalta. A bizottság lehetősége ezzel 
kimerült a panaszos kárának enyhítésére. A károsult a vita eldöntését kérheti a bíróságtól, de 
továbbra is jogában áll a helyreállítási szolgáltatás elfogadása. A közigazgatási hivatal vezetője úgy 
foglalt állást, hogy a helyreállítási, újjáépítési vagy lakásvásárlási támogatási megállapodást azonnal 
megkötik a panaszosokkal, amint a független szakértői intézet szakvéleményét megkapják, és azt a 
panaszos is elfogadja. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közölte, hogy az OKF az ügy 
jelentőségére tekintettel azt saját hatáskörébe vonta. A hatóságok a problémát a panaszos 
együttműködésének hiányában látták, a panaszos viszont azt sérelmezte, hogy a 4 éve felépült és 
súlyosan károsodott, 5,6 millió forint felújítási költséget igénylő ingatlanát számára át nem látható és 
el nem fogadható technikai megoldással kívánják felújítani, és így egy élet munkájának 
megsemmisülését kell  elszenvednie. Számára csak az újjáépítés vagy a pénzbeli térítés lenne 
elfogadható. 
Az árvíz sújtotta térségben a befejezéséhez közeledő újjáépítés és helyreállítás a vizsgált esetben 
nem vezetett eredményre. A panaszos és családja a 4 éve felépült, súlyosan károsodott és egyre 
romló műszaki állapotú házában várja sorsának jobbrafordulását.  
 
OBH 4257/2001 
A jogbiztonsághoz és a tulajdonhoz való joggal kapcsolatos visszásságot okoz az eseti 
gondnok, ha a kiskorú tulajdonjogának megállapítására az anyja halálát követő kilenc év alatt 
nem nyújt be keresetlevelet. A gyámhatóság is sérti a jogbiztonságot, ha az eseti gondnok 
kiválasztásánál és tevékenysége ellenőrzésénél nem körültekintően jár el. 
A ferencvárosi gyámhatóság eljárását sérelmező panaszos írta, hogy a kiskorú unokahúga szülei 
között 1992-ben házassági bontóper és házassági vagyonjogi megosztási per indult. A jogvita tárgya 
a férj telkére a házaspár által közösen épített ingatlan tulajdonjoga volt. Csak az apa volt 
tulajdonosként bejegyezve. Az anya 1993-ban elhunyt, és a gyermek gyámja az anyai nagyanya lett. 



 155

A vagyoni érdekeinek érvényesítésére a gyámhatóság eseti gondnokot rendelt ki. 2001 júliusáig a 
bíróság nem tartott tárgyalást a gyermek érdekeinek érvényesítésére. 
Az országgyűlési biztos a jogbiztonság és a tulajdonjoghoz fűződő jog sérelmének gyanúja miatt 
vizsgálatot indított. A gyámhatóság a nagyszülő bejelentésére megtette a szükséges intézkedéseket, 
kikérte a bíróságtól a házassági bontó- és vagyonmegosztási per iratait, a nagyszülőt a kiskorú 
gyámjául rendelte. Az apa tulajdonában álló ingatlanról adó- és értékbizonyítványt kért, a gyermek 
hagyatéki igényének érvényesítésére eseti gondnokot rendelt. Az eseti gondnok kirendelése előtt 
azonban nem tájékozódott arról, hogy e tevékenységét az ténylegesen el tudja-e látni. Az ügyvéd a 
kirendelését követő három hónapon belül - anélkül, hogy a gyermek érdekében bármit is tett volna - 
felmentését kérte, ezért 1994 júliusában új eseti gondnokot rendeltek ki. Az eseti gondnoknak a 
kirendelését követő fél év multán jelentést kellett volna tennie a tevékenységéről, de annak az új eseti 
gondnok nem tett eleget. A gyámhatóság nem figyelmeztette a mulasztására, és a felmentésére is 
csak több mint másfél év múlva került sor. Ezen idő alatt az eseti gondnok csupán a hagyatéki 
tárgyaláson vett részt, a kiskorú érdekeit egyéb vonatkozásban nem képviselte. A harmadikként 
kirendelt eseti gondnok is felmentését kérte, maga helyett a kiskorú szüleinek bontóperében a jogi 
képviseletet ellátó ügyvédet javasolta, aki a gyermek képviseletét 2000 novemberéig el is látta. A 
jelentési kötelezettségének ő sem tett eleget, csak a gyámhatóság felszólításaira adott tájékoztatást. 
1997 áprilisában az eseti gondnok arról adott tájékoztatást, hogy a kiskorú tulajdonjogának 
megállapítására irányuló pert megindította. A gyámhatóság háromszori felszólítására az ügyvéd csak 
1998 júniusában reagált. Telefonon adott tájékoztatást az ügy állásáról, írásbeli jelentést csak 
szeptemberben küldött. A gyámhatóság felszólításainak az eseti gondnok szórványosan tett eleget. A 
gyámhatóság a 2000 márciusi újabb tájékoztatás kérésére nem kapott választ, és csak a bíróságtól 
tudta meg, hogy az a keresetlevelet az ügyvéd mulasztása miatt idézés kibocsátása nélkül 
elutasította. Az eseti gondnok a gyámhatóság megkereséseire már nem is reagált, ezért 2000 
novemberében elmozdították a tisztségéből. Az új kirendelő határozat az új eseti gondnokot 
felszólította a kiskorú hagyatéki igényét érvényesítő per megindítására, de annak teljesítését már nem 
ellenőrizte. A kiskorú ügyével csak 2001 augusztusában, az országgyűlési biztos vizsgálatának 
megindítását követően kezdett el újra foglalkozni.   
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az illetékes hatóság 1996 júniusától 2001 augusztusáig 
a kiskorú hagyatéki igényének érvényesítése érdekében csak formális tevékenységet végzett. Az 
eseti gondnokokat kirendelő határozataiban foglaltak teljesítését nem ellenőrizte. Az eseti gondnokok 
a félévenkénti jelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget. A hatóság nem járt el körültekintően az 
eseti gondnokok kiválasztásánál. Mulasztásukkal megsértették a gyermek jogbiztonsághoz és 
tulajdonhoz fűződő jogát. 
Az országgyűlési biztos az időmúlásra tekintettel nem kezdeményezett fegyelmi eljárást a 
gyámhatóságnál. Az eseti gondnoki mulasztást elkövető ügyvédek ellen pedig azért nem, mert már 
nem tagjai az ügyvédi kamarának. A visszásságokra tekintettel kezdeményezte, hogy a ferencvárosi 
jegyző kísérje fokozott figyelemmel a kiskorú vagyoni jogának védelmére megtett gyámhivatali 
intézkedéseket, és hívja fel a gyámhivatal vezetőjének figyelmét a határozatokban foglalt feladatok 
teljesítésének ellenőrzésére. A jegyző a kezdeményezést elfogadta. 
 
OBH 4368/2001.  
Az egyenlő bánásmód megsértésének tilalmával kapcsolatos visszásságot okoz, ha egy 
laktanyában a sorkatonák körletének fűtési rendszere nem azonos. A lehető legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez való joggal kapcsolatos visszásság keletkezik, ha a kiképző 
központ sorállományú katonái egészségügyi ellátására nincs elegendő orvos, és az általános 
orvosi ellátás ezért nem biztosított.   
Az országgyűlési biztos általános helyettese a haderő-reformmal kapcsolatos sajtóértesülések alapján 
hivatalból rendelt el vizsgálatot az MH Alföldi Kiképző Központ szabadszállási laktanyájában. Az 
országgyűlési biztos általános helyettese már 2000. január 13-án tartott helyszíni vizsgálatot e 
laktanyában, és a vizsgálatról készült OBH 1/2000. számú jelentésben felkérte a honvédelmi 
minisztert, hogy intézkedjen az infrastrukturális hiányosságok felszámolására, és a betöltetlen két 
orvosi helyre nevezzen ki orvosokat.  
Az általános helyettes 2001. július 19-én előzetes bejelentés után felkereste a szabadszállási 
laktanyát, megtekintette a sorkatonák körleteit, az egészségügyi blokkot, az étkezőt, a pincelőteret és 
a múzeumot. 
Megállapította, hogy az egészségügyi létszámban további negatív változás történt. Az orvoshiány 
állandósult, és a három orvosi hely egyikére pszichológust rendszeresítettek. A vizsgálat idején 
azonban csak egy nyugállományú orvos volt, aki azonban a munkavállalását nem tekinti hosszú 
távúnak. Az orvoshiányt központi vezényléssel sem pótolják. A vizsgálatot megelőzően mindez azért 
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nem okozott komolyabb problémát, mert volt a laktanyában két sorállományú orvos, de azóta 
leszereltek. A laktanya épületei meglehetősen elöregedtek, bár nem túl régiek. A tisztasági 
karbantartás minden évben megtörténik, de többre nem jut a pénzből. Különösen a vizesblokkok 
használódtak el, ennek a nyomai az épületek homlokzatán is láthatók. A korábbi ajánlás hatására 
több épületben is kijavították a lépcsőket, csökkentve a csúszásveszélyt. A fűtést 700 fő részére 
központi fűtéssel biztosítják, a többiek olajfűtéses helyiségekben kapnak elhelyezést. A gázkazán 
alkalmas lenne az egész laktanya fűtésére, csak ki kellene építeni a cső és radiátor hálózatot. Ha a 
fejlesztésre megkapnák a pénzt, az hosszú távon megtérülne. A tisztálkodási lehetőség szűkösen 
biztosított, minden körletben van zuhanyozó és WC, ezen kívül a laktanyában van központi fürdő is. 
Összességében az állapotok nem változtak lényegesen a 2000 januári vizsgálat óta. Az egészségügyi 
egységben 24 férőhely van az emeleten és 12 az elkülönítőben. A környezet tiszta és kultúrált. 
Csupán 3 középfokú felkészültségű felcser van. A fizioterápiás kezelési helyiség érintésvédelmi 
kifogások miatt nem használható. Az orvos a bevonuló sorkatonák egészségi állapotával 
kapcsolatban tájékoztatta a biztost, hogy többségük megfelel az alkalmassági besorolásnak, de 
előfordul, hogy szemmel láthatóan fizikailag alkalmatlan katonákat is át kell venniük. Hetekbe telik, 
mire sikerül az alkalmatlan katonát leszerelni.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese felkérte a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a 
központi fűtés mielőbbi kiépítésének lehetőségét, haladéktalanul gondoskodjon az orvosi helyek 
betöltéséről, fontolja meg a középszintű egészségügyi szakdolgozók állománytáblájának 
felülvizsgálatát.  
A miniszter nem tekintette hátrányosabb helyzetűnek azokat a sorkatonákat, akik maguk kezelik az 
olajkályhás fűtési rendszert azokkal szemben, akik központi fűtéses körletben kaptak elhelyezést. Az 
általános helyettes a nyilvánvaló diszkriminációra tekintettel nem fogadta el a választ. Ajánlását 
fenntartotta a miniszter azon válasza vonatkozásában is, amely ismételten arra hivatkozott, hogy a 
csapatorvosi helyek folyamatos feltöltésére nem találnak megoldást.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese szerint az alkotmányos visszásság mindaddig fennáll, 
amíg a kiképző központ állománya nem kapja meg a megfelelő folyamatos orvosi ellátást, ezért az 
ajánlását is fenntartotta és jelezte, hogy 2002-ben utóvizsgálatot fog tartani.  
 
OBH 4418/2001. 
Visszásságot okoz a szabad véleménynyilvánításhoz és a panaszhoz való joggal 
összefüggésben az országos tisztifőgyógyszerészének a gyógyszertárakban kihelyezett 
aláírásgyűjtő ívek visszavonására kiadott intézkedése.  
A Magyar Gyógyszerész Kamara fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal azon intézkedése ellen, amelyben a tisztifőgyógyszerész a gyógyszer árréssel 
kapcsolatosan a Kamara által kiadott Tájékoztató és Támogató aláírások címet viselő 
dokumentumoknak a gyógyszertárakból történő haladéktalan visszavonásáról intézkedett.  
Az országgyűlési biztos az Alkotmányban deklarált véleménynyilvánításhoz és panaszhoz való jog 
megsértésének gyanúja miatt indított vizsgálatot. A biztos a fővárosi és megyei 
tisztifőgyógyszerészektől tájékoztatást kapott a kamara által kezdeményezett aláírásgyűjtésről. 
Meggyőződött arról, hogy az aláírásgyűjtés miatt semmiféle fennakadás nem történt a 
gyógyszerkiadással, a gyógyszerekről való tájékoztatással és minden egyéb gyógyszerészi feladattal 
összefüggésben. Az országgyűlési biztos az országos vizsgálat lefolytatása során csupán egyetlen 
szóban előadott panaszról értesült. Az országban működő mintegy 2100 gyógyszertárat és az egy 
panaszt figyelembe véve megállapította, hogy az országos tisztifőgyógyszerész intézkedése 
indokolatlan és kirívóan aránytalan. Az Alkotmány értelmében mindenkinek joga van arra, hogy 
egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv 
elé. Az Alkotmányban biztosított véleménynyilvánításhoz és a panaszhoz való jogot az országos 
tisztifőgyógyszerész az általa  hivatkozott miniszteri rendelet alapján  nem korlátozhatja. A miniszteri 
rendelet alapján nem állapítható meg, hogy a Kamara írásba foglalt érdekvédő tiltakozása 
gyógyszertári forgalmazásnak minősülne. A rendelet forgalmazható termékek gyűjtőnév alatt az 
egészségügyi témájúnak minősített kiadványokról szól, mint az egészségmegőrzési, prevenciós lap, 
melyet szükségszerűen megelőz egy szakmai lektorálás. A petíciós jog gyakorlása azonban 
elővizsgálathoz nem köthető, ezért az miniszteri rendelet nem vonatkozik a kamarai tiltakozás 
aláírásgyűjtő ívére. Az Alkotmánybíróság több határozatában, így a 13/2001. (V. 14.) AB határozatban 
is megfogalmazott felfogása szerint ... "minden alkotmányos alapjog tekintetében fontos kérdés, hogy 
azokat lehet-e, illetve milyen feltételekkel lehet megszorítani, korlátozni. A véleménynyilvánítási 
szabadság és a sajtószabadság esetén ez a kérdés kiemelt jelentőséget kap, mivel ezen 
szabadságok a demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak. A szabad 
véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog korlátozhatatlan 
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lenne, de mindenképpen azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen 
kevés joggal szemben kell csak engednie." 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az országos tisztifőgyógyszerésznek a gyógyszerek 
árrésével kapcsolatos, a gyógyszertárakban kihelyezett aláírásgyűjtő íveknek a haladéktalan 
visszavonására irányuló intézkedése az Alkotmányban deklarált szabad véleménynyilvánítással és a 
panaszhoz való alkotmányos jogokkal összefüggésben visszásságot okozott. Az alkotmányos 
jogokkal kapcsolatos visszásság a vizsgált esetben azért értékelendő súlyosan, mivel a 
kezdeményezéssel szemben kiadott aránytalan korlátozó intézkedés az aláírásgyűjtést jelentő 
szabadságjog gyakorlását teljes mértékben megszüntette, és a kitűzött érdekképviseleti 
kezdeményezés nem vezethetett eredményre. 
Az aláírásgyűjtés teljes megszűnésére tekintettel, valamint arra a lényeges körülményre figyelemmel, 
hogy a Magyar Gyógyszerész Kamara és az Egészségügyi Minisztérium rövid és hosszú távú feladat-
meghatározással megállapodást kötött a gyógyszertárak biztonságos működését szavatoló 
intézkedésekről, az országgyűlési biztos az  ügyben ajánlással nem élt, de felhívta az országos 
tisztifőgyógyszerésznek a figyelmét, hogy intézkedései során mindenkor tartsa tiszteletben az 
alkotmányos jogok érvényesülését. 
 
OBH 4497/2001. 
A gyermekeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre ill. 
gondoskodásra való jogával összefüggő visszásságot okoz a bv. kórház, ha az édesapák 
számára nem teszik lehetővé az ott elhelyezett gyermekükkel való kapcsolattartást, illetve nem 
biztosítják az anyák és a gyermekeik együttes elhelyezését. A lehető legmagasabb szintű testi 
és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszásságot okoz a bv. kórház, ha nem 
biztosítják a fogvatartottak számára a szabad levegőn való tartózkodás lehetőségét. 
A Tököli Bv. Kórházban ideiglenesen elhelyezett elítélt férje sérelmezte, hogy kisfia születéséről csak 
napokkal később tájékoztatták, a feleségével nem beszélhetett telefonon, újszülött fiát pedig nem 
láthatta a bv. kórházban. Csupán a havi egyszeri beszélőt biztosították számukra, ekkor 19 naposan, 
5 percre láthatta a gyermekét egy üvegen keresztül. Az intézet nem adott semmilyen felvilágosítást a 
gyermek állapotáról, ellátásáról, ráadásul a kisfiú nem az anyjával együtt van elhelyezve. A panaszos 
kifogásolta, hogy felesége nem viselheti az asszonynevét a bv. intézetben. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese a gyermeknek - a családja, az állam és a társadalom 
részéről - a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre ill. gondoskodásra 
való jogát, valamint a szülőknek a gyermeküknek adandó nevelés megválasztásához való jogát érintő 
visszásság gyanújára tekintettel vizsgálatot rendelt el. 
A panaszos fia 2001. július 3-án született meg a Bv. Központi Kórházában. Az eseményről a kórház 
főigazgatója - az apa külön kérelmére - tájékoztatta írásban a panaszost, aki a levelet július 6-án 
kapta meg. A BVOP tájékoztatása szerint a kórház nem rendelkezik a betegek számára 
rendszeresített, nyilvános távbeszélő készülékkel, ezért a fogvatartottak a Fiatalkorúak Bv. 
Intézetében található készüléket vehetik igénybe. A kórház házirendje alapján a befogadott 
betegeknek 30 nap eltelte után, a főorvos engedélyével, hetente egyszer van lehetőségük a telefon 
használatára. A házirend szabályozza a soron kívüli látogatás rendjét is, melyre - az egészségügyi 
szempontok mérlegelésével - munkanapokon, munkaidőben kerülhet sor.  
A Bv. törvény szerint a bv. szerv által a fogvatartottról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
fogvatartott személyazonosító adatait, vagyis az asszonynevét is. A vizsgálat során kiderült, hogy a 
fogvatartott asszonyneve nem szerepel a nyilvántartásokban, ezért a bv. országos parancsnoka 
intézkedett, hogy ez az adat is bekerüljön a nyilvántartásba. 
2001. szeptember 18-án az általános helyettes két munkatársa helyszíni vizsgálatot tartott Tökölön, a 
Bv. Központi Kórházában, ahol személyesen is beszéltek a panaszos feleségével és más 
fogvatartottakkal. A kórházban összesen 297 férőhely van, jelenleg 215 beteg van elhelyezve, az 
egyes osztályok telítettsége azonban eltérő. 
Az ún. roomingin kórtermet 1995-ben hozták létre a Nőosztályon, az anyák és gyermekeik együttes 
elhelyezése céljából. A kórteremben két anya, ill. gyermek közös elhelyezését tudják biztosítani. A 
házirend értelmében a roomingin kórteremben - írásbeli kérelmére - az az anya helyezhető el, aki 
pszichésen kiegyensúlyozott, bizonyos intelligencia-szinttel rendelkezik és megfelel a higiénés 
elvárásoknak. Az engedélyt - a nőosztályt vezető főorvos szakmai véleménye alapján - a főigazgató 
főorvos adja meg. A vizsgálat idején a kórterem telített volt, a többi kilenc anya - köztük a panaszos 
felesége is - azonban csak a szoptatás idején - naponta hatszor, ill. négyszer 35 percig - lehetett 
együtt gyermekével. 
A tököli kórházban született és elhelyezett gyermekek láthatását a bv. országos parancsnokának, 
valamint a Központi Kórház főigazgató főorvosának új intézkedései szabályozzák 2001. szeptember 
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1-től. Az OP intézkedés alapján a terhes nőt nyilatkoztatni kell arról, hogy ki(ke)t kíván értesíttetni a 
gyermek születéséről, ill. a továbbiakban - a gyermek vonatkozásában - kivel kívánja a kapcsolatot 
tartani. A kórház feladata, hogy a gyermek születéséről haladéktalanul, táviratban értesítse a 
nyilatkozatban megjelölt személyt. A kapcsolattartásra jogosult személy(ek) részére a soron kívüli 
látogatás lehetőségét biztosítani kell, valamint rendszeres - heti egyszeri - látogatásra is jogosultak. 
Az újszülötteket - 6 hetes korukig - csak üvegen keresztül lehet megnézni. A főigazgató főorvos 
intézkedése szerint a látogatás helye a kórház nőosztályán erre a célra kialakítandó helyiség, a 
látogatás időtartama minden vasárnap egy óra. A gyermekek számára a megfelelő ruházatot, 
babaápoló szereket és játékokat a kórház biztosítja, így ezek csomagban nem küldhetők be. A 
panaszos részére ezt követően engedélyezték a soron kívüli látogatást, és szeptember 16-án végre 
kézbe vehette a fiát. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese 2001. szeptember 25-én lezárt vizsgálata során 
megállapította, hogy a vonatkozó jogi szabályozás hiánya sértette az apa és a bv. kórházban született 
gyermeke alkotmányos jogait. A Csjt.-ben és a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezményben 
foglalt kapcsolattartás joga mind a gyermeket, mind a különélő szülőt megilleti, ez a szülőnek 
kötelessége is. A gyermeket nevelő személy pedig köteles biztosítani a zavartalan, személyes és 
közvetlen kapcsolattartást. A kiadott intézkedések eredményeként az apa panasza orvoslást nyert, és 
hetente egyszer láthatja a bv. kórházban elhelyezett gyermekét. 
Az általános helyettes megállapította továbbá, hogy egyes anyák és gyermekük együttes 
elhelyezésének hiánya sérti az érintett gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 
szükséges védelemre, ill. gondoskodásra való jogát, továbbá hátrányos megkülönböztetést jelent a 
számukra. Az anya - gyermek körlet kialakítási lehetőségeinek vizsgálatára az országos parancsnok 
bizottságot hozott létre. Mindezekre tekintettel az országgyűlési biztos általános helyettese ajánlást 
tett az igazságügy-miniszternek, hogy kísérelje meg a körlet létrehozásához szükséges pénzügyi 
fedezet megszerezését. 
Az igazságügy-miniszter az ajánlást elfogadta és jelezte, hogy 2002. első félévében, a feltételeknek 
leginkább megfelelő Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet II. Egységében tervezik kialakítani az anya-
gyermek körletet. A munkálatok kb. 20 millió Ft-ra becsült összege az IM költségvetéséből 
kigazdálkodható. 
A kórház tüdőosztályán egy zárt sétaudvar, a nőosztályon pedig egy szintén zárt terasz található, de a 
fogvatartottak többsége részére nem tudják biztosítani a kötelezően előírt, napi egy óra szabad 
levegőn tartózkodás lehetőségét. A főigazgató tájékoztatása szerint kialakítandó sétaudvar terve már 
elkészült, a pénzügyi fedezet is megvan, de az építési munkálatok még nem kezdődtek meg. 
Az általános helyettes a helyszíni vizsgálat eredményeként megállapította, hogy visszásság 
keletkezett a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggésben 
azáltal, hogy a Bv. Központi Kórházában nem tudják biztosítani a szabad levegőn való tartózkodás 
lehetőségét azon fogvatartottak számára sem, akiknek az egészségi állapota ezt megengedi. A 
főigazgató tájékoztatására tekintettel az általános helyettes ajánlást nem tett, de felhívta az országos 
parancsnok figyelmét a munkálatok mielőbbi elvégzésének szükségességére. Az országos 
parancsnok tájékoztatása szerint a fogvatartottak 2001. november 20-tól kezdhették meg a sétaudvar 
használatát. 
 
OBH 4779/2001. 
A tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság azzal, hogy az árvízi védekezés során felvonuló munkagépek, 
szállítójárművek okozta rezgéskárok felmérését leállította, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
pedig azzal, hogy az önkormányzat által jelzett másodlagos kárra vonatkozó igénybejelentésről 
nem döntött, és ezzel azok helyreállítását akadályozta. 
Országgyűlési képviselő fordult az országgyűlési biztoshoz, segítségét kérve a Nagyrév községben 
az árvízkárok elhárításával összefüggésben keletkezett károk elhárításához és végleges 
megoldásához. Az országgyűlési biztos általános helyettese a tulajdonhoz való jog sérelmének 
gyanúja miatt indított vizsgálatot. 
A Tisza áradása az utóbbi két évben súlyos károkat okozott Nagyrév községben. Először belvízkárok 
keletkeztek, majd a magas parton átcsapó víz házakat is romba döntött. A nagy erőkkel folyó 
védekezés során a felvonuló munkagépek és az erősen megterhelt szállítójárművek tönkretették az 
utakat, és az okozott rezgéssel a lakóházakat is károsították.  
Az országgyűlési biztos általános helyettese megállapította, hogy az önkormányzat és a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság kezdeményezése ellenére elmaradt a másodlagos árvízkárok felbecslése, 
és annak az érdemben döntés céljából megfelelő fórum elé terjesztése. Az önkormányzat már 2001. 
március 12-én jelezte, hogy a magántulajdonban keletkezett másodlagos, ún. rezgéskárok közel 14 
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millió forintot tesznek ki. Erre azonban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól semmilyen választ nem kaptak. A Vízügyi Igazgatóság 2001. április 1-jén a 
megkezdett másodlagos kárfelméréseket leállította, így az önkormányzat csak a 14 millió forint 
bejelentéssel élt, de a várt intézkedés elmaradt. A kárfelmérés leállításával, és a kárenyhítés 
elmaradásával szemben a károsultaknak nem volt jogorvoslati lehetősége. 
Az általános helyettes az OBH 3857/2001. számú ügyben már rámutatott arra, hogy a katasztrófák 
elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtására nincs megfelelő jogszabály, amely 
a kárt szenvedett állampolgárok ügyeiben egyértelmű eligazítást adna, mindenkor teljes 
bizonyossággal és egyértelműen meghatározná, hogy a katasztrófasegély, illetve jelen esetben a 
vizek kártételeinek helyreállításával összefüggésben jelentkező másodlagos károk helyreállítására 
vonatkozó kárenyhítés milyen feltételekkel illeti meg az állampolgárokat. A megállapítással 
egybehangzóan az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a vizsgálat során közölte, hogy a 
készülő Nemzeti Katasztrófavédelem Stratégiája ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a 
bekövetkezett súlyos veszélyek, természeti csapások, katasztrófák következményeinek 
felszámolásához szükséges finanszírozási rendszerre. Elfogadása esetén egyszerűbb és 
egyértelműbb támogatási rendszer lesz kialakítható. 
A polgármester a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. értelmében az árvíz- és 
belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében megteszi az árvíz és belvíz 
által okozott, valamint a védekezéssel összefüggésben keletkezett károk helyreállításhoz szükséges 
intézkedéseket. A kárfelmérés költsége, a szakértői díj 9 millió forintot tesz ki, az önkormányzat 
azonban az évi 100 millió forintos költségvetéséből annak megelőlegezésére nem képes. A 800 fős 
település lakosságának 50 %-a munkanélküli, és ők a nyugdíjas emberekhez hasonlóan nem tudják a 
költségeket vállalni és megelőlegezni.  
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a másodlagos károk jelentkezését az épületek korára, azok 
építési anyagára, a nem megfelelő alapozásra, a talajvíz szintjére, illetve annak ingadozására stb. 
vezette vissza. Az adatokból viszont az állapítható meg, hogy a rezgéskárok a nagy erőkkel folyó 
védekezési munkálatokkal összefüggésben a szállítójárművek miatt keletkeztek, mivel azok az 
ingatlanokban egyidőben és hasonló mértékben jelentkeztek. 
A vizsgálat megállapította, hogy a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az árvízvédekezés során 
felvonuló munkagépek, erősen megterhelt szállítójárművek okozta rezgéskárok felmérésének 
leállításával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig az 
önkormányzat által jelzett másodlagos kárra vonatkozó igénybejelentés elbírálásának elmulasztásával 
a tulajdonhoz és jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott, mert azzal a 
lakóépületek helyreállítását megakadályozták. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese felkérte Nagyrév Község Önkormányzatát, hogy 
kezdeményezze a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vízügyi Igazgatóság eljárását a 
leállított kárfelmérések folytatására, és kérje ismét a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntését 
a károk megtérítésére. Felkérte továbbá a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és a 
Vízügyi Igazgatóság igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
A közlekedési és vízügyi miniszter közölte, hogy a kezdeményezés alapján a minisztérium illetékes 
főosztálya eljárt a Vízügyi Igazgatóságnál a korábban leállított kárfelmérések folytatása érdekében, de 
a Vízügyi Igazgatóság a kezdeményezést nem fogadta el, és közölte, hogy a kárfelméréseket nem 
folytatja, mivel azt korábban sem ők rendelték el. A korábbi kárfelmérésekre való hivatkozás az 
önkormányzat részéről nem megfelelően történt. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közölte, 
hogy jogszabályi felhatalmazás hiányában nem intézkedhet. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese a kezdeményezését és ajánlását fenntartva ismételten 
kérte a miniszter, a Megyei Vízügyi Igazgatóság és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
intézkedését.  
A válaszadásra nyitvaálló határidő még nem telt le. 
 
OBH 4876/2001.  
Visszásságot okoz a diszkrimináció tilalmával, az esélyegyenlőség biztosításának állami 
célkitűzésével, az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben 
a jogalkotó, ha egy támogatási forma feltételeinek meghatározásával egy homogén csoport 
egyes tagjait indokolatlanul kirekeszti a jogosultak közül. 
A panaszos azt sérelmezte, hogy nem részesült a súlyos mozgáskorlátozottaknak adható 
személygépkocsi szerzési támogatásban. A közigazgatási hivatal a kérelmet elutasította, mert az 
ügyfél a kérelemhez nem csatolta a munkaviszonyról vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást és a 
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gépjármű vezetésére való alkalmatlanságot megállapító szakértői véleményt, pedig ezek a támogatás 
megállapításának jogszabályi feltételei közé tartoznak.   
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a kérelem elutasítása a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján történt, 
mert aszerint, ha a súlyos mozgáskorlátozott kérelmező a szakértői bizottság véleménye szerint 
gépjármű vezetésére alkalmatlan és szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú 
gyermeke, testvére vállalja, csak abban az esetben adható a támogatás, ha a gépjárműre 
munkaviszony vagy tanulói jogviszony fenntartása miatt van szükség. 
A vizsgálat kiterjedt a felnőtt mozgáskorlátozottakat megillető kedvezmények feltételeire is. Ezek 
összevetése alapján megállapította, hogy a rendelet a jogosítvánnyal nem rendelkező súlyos 
mozgáskorlátozottak esetén két különböző feltételrendszert tartalmaz, attól függően, hogy ki vállalja a 
szállítást. Azt vállalhatja a szülő, házastárs vagy élettárs, illetve nagykorú gyermek vagy testvér. Ha a 
súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását az utóbbiak vállalják, teljesülnie további két feltételnek 
is. A mozgássérült személy gépjármű vezetésére való alkalmatlanságát szakértői bizottságnak kell 
megállapítani, és a gépjármű használatára munkaviszony vagy tanulói jogviszony fenntartása miatt 
legyen szükség. Ha a szállítást szülő, házastárs vagy élettárs vállalja, a feltételek között nem szerepel 
e két további feltétel.  
A diszkrimináció tilalma nem csak az alapvető állampolgári jogokra irányadó, hanem e tilalom - 
amennyiben a különbségtétel sérti az emberi méltósághoz való jogot - kiterjed az egész 
jogrendszerre, ideértve azokat a jogokat is, amelyek nem tartoznak az emberi jogok, illetőleg az 
alapvető állampolgári jogok közé. Az Alkotmánybíróság 9/1990. (IV. 25.) AB határozat szerint "A 
megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú 
személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel 
és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok 
és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni."  
Az országgyűlési biztos leszögezte, hogy azok a súlyos mozgássérültek, akik jogosítvánnyal nem 
rendelkeznek és ezért a gépkocsi használatához családtagjuk segítségét kénytelenek igénybe venni, 
a támogatás célja és állapotuk szempontjából homogén csoportnak tekinthetőek. A jogalkotó mégis 
különbséget tett közöttük aszerint, hogy ki vállalja a mozgássérült személy szállítását. Ha a szállítást 
a gyermeke vagy testvére vállalja, a jogalkotó szigorúbb feltételeket szab. Ez a különbségtétel 
alkotmányos indok hiányában önkényes. Sérti az emberi méltóságot, ha a jogalkotó az érintetteket 
nem kezeli egyenlő méltóságú személyként, nem azonos figyelemmel és méltányossággal értékeli a 
súlyos mozgáskorlátozottak egyéni szempontjait.  
Az országgyűlési biztos a diszkrimináció tilalmával, az esélyegyenlőség biztosításának állami 
célkitűzésével, az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő 
visszásságot állapított meg azon mozgáskorlátozottak hátrányára, akiknek szállítását gyermekük, 
testvérük vállalja, mert nekik a támogatáshoz szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük. Az 
országgyűlési biztos felkérte a szociális és családügyi minisztert, hogy kezdeményezze a 
kormányrendelet olyan módosítását, amely a mozgáskorlátozottak számára azonos feltételek mellett 
juttat támogatást. A válaszadásra nyitvaálló határidő a beszámoló lezárásáig nem telt el.  
 
OBH 5171/2001. 
Nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, ha az Oktatási Minisztérium a 
pályázati felhívásában kizárja a felsőoktatási intézménybe állami ösztöndíjra pályázók közül azt 
a határon túli magyar nemzetiségű fiatalt, aki a középiskolát Magyarországon végezte. 
A panaszos azt sérelmezte, hogy egyik magyar nemzetiségű, szlovák állampolgárságú tanítványa 
azért nem részesülhetett a határon túli diákok számára adományozható ösztöndíjban (ami szükséges 
az állami finanszírozású képzésre felvételhez), mert nem a szülőföldjén, hanem Magyarországon 
szerzett érettségi bizonyítványt. Az ösztöndíjra 2001-ben kiírt pályázat feltételei között kizáró okként 
szerepelt a magyarországi középiskolai végzettség. A panaszos az említett kizáró okot - más hasonló 
helyzetben levő diákokra is tekintettel - azért tartja súlyosan jogsértőnek, mert amikor a szlovák 
állampolgárok Magyarországra jöttek tanulni, akkor még nem számíthattak arra, hogy kizárják 
magukat a honfitársaik által pályázható állami ösztöndíj lehetőségéből. A panaszos álláspontja szerint 
diszkriminációt jelent a pályázók közötti különbségtétel aszerint, hogy hol végezték a középiskolát. 
Az országgyűlési biztos általános helyettese a panaszos által hivatkozott alkotmányos jogok 
(jogbiztonság, diszkrimináció tilalma) sérelmének veszélyére vizsgálatot indított, és megállapította, 
hogy a panaszos már az oktatási miniszterhez is fordult a sérelmével. A miniszter a pályázat kizáró 
feltételét azzal indokolta, hogy az itt középiskolába járó tanulók esetén csekély a valószínűsége 
annak, hogy a fiatalok a diploma megszerzése után visszatérnek országukba. A magyar állami 
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ösztöndíj célja pedig - amint azt a pályázati kiírás is tartalmazza - éppen a szülőföldi értelmiség 
képzésének és utánpótlásának támogatása. 
Az országgyűlési biztos a vizsgálat megkezdése előtt arra keresett választ, hogy a hatóság (ide 
tartozik a minisztérium is) eljárása, intézkedése valamely alkotmányos joggal összefüggésbe hozható-
e. Az Alkotmány 70/F. §-a rendelkezik a művelődéshez való jogról, ami azonban a szövegből is 
nyilvánvalóan csak a magyar állampolgárokat illeti meg. E jog megvalósulása érdekében az állam 
elsősorban intézményrendszert köteles fenntartani, e mellett a gazdaság (az állami költségvetés) 
lehetőségeitől függően a hallgatókat anyagi támogatásban részesíteni. A felsőoktatásról szóló 1993. 
évi LXXX. törvény is csak a magyar állampolgár alanyi jogaként határozza meg, hogy a felsőoktatási 
intézményben tanulmányokat folytasson. A külföldi állampolgár felsőfokú tanulmányainak állami 
támogatása tehát nem tekinthető alkotmányos jognak, továbbá más jogszabály sem biztosított ilyen 
jogot a nem magyar állampolgárnak, ezért ezzel összefüggésben a jogbiztonsággal kapcsolatos 
sérelem lehetősége sem merülhet fel. Ugyanezen okból nem valósulhat meg alkotmányellenes 
diszkrimináció sem, amint ezt a panaszos állította. 
Bár az előbb említettek miatt alkotmányellenesség nem lehetséges, az országgyűlési biztos általános 
helyettese - a panaszos téves jogértelmezésének megvilágítására - a jelentésében röviden ismertette 
az Alkotmánybíróságnak a jogbiztonság tartalmára (kellő felkészülési idő a változásra) és a 
diszkriminációra vonatkozó álláspontját. 
Tekintettel arra, hogy a panaszolt sérelem alkotmányos joggal nem függött össze, az országgyűlési 
biztos általános helyettese visszásságot nem állapított meg, és az eljárást intézkedés nélkül lezárta. 
 
OBH 5279/2001. 
A jogbiztonsággal, valamint az ártatlanság vélelmével összefüggő visszásságot okoz a 
villamos energia szolgáltatását szabályozó törvény felemelt díjra vonatkozó rendelkezése és a 
szolgáltatónak az emelt díj megfizetésére egyetemlegességet előíró gyakorlata. A jogbiztonság 
sérelmén túl a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot is okoz a villamos energia 
közüzemi szabályzatnak a kihasználási óraszámokra vonatkozó rendelkezése és a szolgáltató 
ezen alapuló számlázási gyakorlata, ami a fogyasztót a fogyasztás ellenértékét kirívóan 
meghaladó összegű számla fizetésére kötelezi. Sérti a jogbiztonságot a fogyasztásmérők nem 
megfelelő hitelesítési nyilvántartása és a szolgáltatók tevékenysége feletti ellenőrzés hiánya. A 
közérdekű adatok megismeréséhez való joggal összefüggő visszásságot okoz, hogy az új 
villamos energia törvény fogyasztóvédelmi szabályokat nem tartalmaz. 
A Magyar Energiafogyasztók Szövetségének elnökségi tagja a villamos energia törvénynek és 
végrehajtási rendeletének a szerződésszegésre vonatkozó szabályait és a szolgáltatónak a 
szabálytalan vételezés esetén alkalmazott eljárását kifogásolta. A felemelt díj nincs arányban a 
szolgáltatónak okozott kárral. Helytelenítette a szolgáltató azon jogosultságát, hogy a fogyasztóval 
szemben hatóságként léphet fel és bírság fizetésére kötelezi, illetve hogy az új és a korábbi 
fogyasztót egyetemlegesen kötelezi, ha a mérőóra befolyásolása merült fel. Felvetette, hogy a 
szolgáltató több esetben lejárt hitelesítésű mérőt használ, a mérő átírásakor nem száll ki a helyszínre, 
és a visszaélésekre is hamarabb fény derülne havonkénti mérőóra ellenőrzés esetén. Hiányolta a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. 
Az országgyűlési biztos a hatályos jogszabályok, a készülő törvénytervezet és a panasz összevetése 
alapján feltárta, hogy a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi 
XLVIII. tv. (továbbiakban VET) 50. §-a a fogyasztó szerződésszegése esetére a felemelt díj fizetést ír 
elő. A helyszínen felvett jegyzőkönyv és a mérőóra vizsgálati eredménye alapján a szolgáltató maga 
állapítja meg a kár mértékét és a büntetést is. Ha a fogyasztó szabálytalanul vételezi a villamos 
energiát, azzal a szolgáltatónak kárt okoz, és köteles azt megtéríteni. A VET által előírt felemelt díj 
azonban nemcsak a kár megtérítését szolgálja, hanem a jogsértő magatartás büntetését is. Ez a 
jogosultság ellentétes az Alkotmányban rögzített ártatlanság vélelmét deklaráló alapelvvel, mely 
szerint senkit nem lehet bűnösnek tekinteni addig, amíg bűnösségét jogerős bírói ítélet meg nem 
állapította. A szolgáltató nem szabálysértési hatóság és nem büntető bíróság, hanem egyenjogú és 
mellérendelt szerződő fél.  
A törvény tervezete is említi a felemelt díjat, mint a szerződés megszegésének egyik következményét. 
A felemelt díj az ártörvényben meghatározott hatósági ár négyszerese. Ez nem fogadható el 
kártérítésnek, mert nem arányos az okozott kárral, ezért a szolgáltató oldalán jogalap nélküli 
gazdagodást jelent. A fogyasztó csak az általa okozott kár megtérítésére kötelezhető, a más által 
okozott kár megfizetésére nem. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a felemelt díj 
megállapítására vonatkozó rendelkezés, és a szolgáltatónak az egyetemleges felelősséget 
megállapító gyakorlata ellenkezik az Alkotmánynak a jogbiztonságot és az ártatlanság vélelmét 
garantáló szabályaival.  
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Ha a szabálytalan vételezés időtartama nem állapítható meg, úgy a 34/1995. (IV.5.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató a fogyasztást a megelőző egy évre veszi figyelembe, és azt 
a háztartásban lévő fogyasztókészülékekre kalkulált kihasználási óraszám segítségével állapítja meg. 
Az egy éves törvényi vélelem alkalmazása nem kifogásolható, mert ellenbizonyításra van mód. A 
kihasználási óraszámok számítását a Közüzemi Szabályzat rögzíti. A háztartási fogyasztás esetén ez 
havi 125 óra, de ettől eltérő a hőtárolós villamos vízmelegítő és a hőtároló helyiségfűtő berendezés 
esetén, amelynél az havi 240 óra, de fűtő berendezés esetén az csak fűtési idényben alkalmazható. 
Az adott lakásban lévő háztartási készülékek összteljesítményét havi 125 óra használati időtartammal 
veszik figyelembe. 
A vizsgálat megállapítása szerint a számítás módja nem életszerű, mert egyetlen háztartásban sem 
használják a tűzhely lapját és sütőjét is egyidejűleg minden nap öt órát, és ez minden háztartási gépre 
vonatkozik. Egy átlagos lakás havi áramfelhasználása 150 - 170 kWh  havonta. A közüzemi 
szabályzat szerint a felemelt díj a példa szerinti háztartásban havonta 117 600 Ft, és a felemelt díjat 
egy évre visszamenőleg köteles megfizetni, azaz 1 441 200 Ft-ot.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a közüzemi szabályzatnak a kihasználási óraszámokra 
vonatkozó rendelkezése és a szolgáltató ezen alapuló számlázási gyakorlata visszásságot okoz az 
Alkotmányban rögzített jogbiztonsághoz való joggal  és a tulajdonhoz való joggal  összefüggésben, 
mert a fogyasztót olyan összegű számla fizetésre kötelezi, ami a fogyasztás ellenértékét kirívóan nagy 
mértékben meghaladja. A biztos álláspontja szerint a felemelt díj abban az esetben sem 
érvényesíthető, ha a fogyasztásmérő hitelessége lejárt, mire a szerződésszegést felderítette, mert a 
károkozásban a szolgáltató maga is közrehatott azzal, hogy a fogyasztásmérő hitelesítéséről nem 
gondoskodott. 
A vizsgálat feltárta, hogy nem megfelelő a fogyasztásmérők hitelesítési nyilvántartása, és e 
tevékenységet sem az Országos Mérésügyi Hivatal, sem a Magyar Energia Hivatal nem ellenőrzi. Az 
országgyűlési biztos megállapította, hogy az ezt ösztönző szabályozás hiánya a jogbiztonsághoz való 
joggal összefüggő visszásságot okoz.  
A Ptk. szerint a felek a szerződés teljesítését érintő körülményekről kötelesek egymást tájékoztatni. 
Ennek keretébe tartozik, hogy a szolgáltató a tudnivalókról tájékoztassa a fogyasztót. Mivel az 
áramszolgáltató monopolhelyzetben van, a hálózatok üzemeltetőinek átláthatóvá kell tenni a 
gazdálkodásukat, és biztosítaniuk kell az adatok nyilvánosságát. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a tervezet nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezést, 
és ez a hiányosság sérti a jogbiztonsághoz és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő 
alkotmányos jogot. A visszásság kiküszöbölhető az áramszolgáltatás területére kidolgozandó 
fogyasztóvédelmi szabályokkal, amelyre pozitív példát nyújt a távfűtési törvény, ahol a 
fogyasztóvédelmi szabályok külön fejezetben találhatók. 
A feltárt alkotmányos visszásságok orvoslására az országgyűlési biztos ajánlásban felkérte a 
gazdasági minisztert, úgy módosítsa a villamos energiáról szóló törvény tervezetét, hogy a felemelt díj 
a szerződésszegés jogkövetkezményeként ne kerülhessen alkalmazásra, helyére olyan szabályozás 
kerüljön, amely a fogyasztó által okozott kárral arányban áll; rögzítse a korábbi és az új fogyasztó 
egyetemleges kötelezésének tilalmát; a tervezetben fogyasztóvédelmi szabályok is kerüljenek 
megfogalmazásra; és a 34/1995. (IV.5.) Kormány rendelet 17. §-ában meghatározott kihasználási 
óraszámok úgy módosuljanak, hogy egy életvitelszerű fogyasztás alapjául szolgáljanak; 
Felkérte a Magyar Energia Hivatal főigazgatóját, hogy felügyeleti jogkörében ellenőrizze a 
szolgáltatóknak a mérőórák hitelességére vonatkozó nyilvántartását, és amennyiben szükséges, 
tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a szolgáltató a jövőben megfelelő nyilvántartással és 
hiteles fogyasztásmérő állománnyal rendelkezzék.  
A gazdasági miniszter és a Magyar Energia Hivatal elnöke az ajánlást elfogadta. Az új villamos 
energia törvény már nem tartalmazta a felemelt díjat, helyette kötbér fizetéséről rendelkezik, és 
előírja, hogy közüzemi szolgáltatást csak hiteles fogyasztásmérő alapján lehet végezni. A kihasználási 
óraszámoknak az életvitelszerű fogyasztáshoz való módosítása, és a szociális villamos energia 
ellátás igénybevételének részletes szabályai a végrehajtási rendeletben kerülnek megfogalmazása. 
Az országgyűlési biztos kérte a közigazgatási államtitkárt, hogy a végrehajtási rendelet tervezetét 
tanulmányozásra küldje el. A Magyar Energia Hivatal elnöke felszólította valamennyi áramszolgáltatót, 
hogy számoljon be a mérőórák hitelességének állapotáról. A felmérés a beszámoló előkészítésének 
lezárásáig nem fejeződött be. 
Az országgyűlési biztos az ajánlását elfogadottnak tekintette. 
 
OBH 5432/2001. 
A jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszásság állapítható meg, ha a törvényi 
rendelkezés a kiemelten közhasznú szervezetek és a közalapítványok között kizárólag a 
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várakozási idő tekintetében tesz különbséget, a kiemelten közhasznú szervezeteket külön nem 
nevesíti, és ezáltal a jogszabály félreértelmezhető. A tulajdonhoz való joggal összefüggő 
visszásságot okoz, ha az adózót a személyi jövedelemadó meghatározott része tekintetében 
megillető rendelkezési jog azért nem érvényesülhet, mert a jogszabály hiányos, illetve 
félreértelmezhető. Az adójuk 1 %-ával támogatni kívánt személyek élethez és emberi 
méltósághoz, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, valamint a szociális 
biztonsághoz való jogát közvetlenül veszélyeztetheti, ha e támogatás nem jut el a 
címzettekhez. 
2001. május végén a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletével zárult le az a több évig húzódó jogvita, ami 
a Gyermekrák Alapítvány és az APEH között zajlott a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása 
körül. A bíróság nem vizsgálta - mert ez nem is feladata - az adójuk 1 %-áról rendelkező 
állampolgárok és az általuk támogatni kívánt rákbeteg gyermekek és családtagjaik alkotmányos jogait, 
illetve azt, hogy az alkotmányos jogokkal összefüggésben fennáll-e a sérelem vagy ennek közvetlen 
veszélye, ezért az országgyűlési biztos hivatalból vizsgálatot indított a személyi jövedelemadójuk 1%-
áról rendelkező állampolgárok és a támogatni kívánt gyermekek alkotmányos jogainak védelme 
érdekében. 
I. A vizsgált alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható visszásság közvetlen veszélyének a 
gyanúja elsősorban arra vezethető vissza, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény az azonos 
tevékenységet ellátó kedvezményezettek között a jogosultság tekintetében eltérő időhatározást állapít 
meg, holott az alapítvány tevékenységével elérni kívánt cél tekintetében a "kiemelten közhasznú" 
minősítéssel bírósági nyilvántartásba vett szervezet a törvény erejénél fogva azonos tevékenységi 
kört lát el mint a közalapítvány. A hátrányos megkülönböztetés tilalma éppen a jogegyenlőség 
megvalósulását és az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésének a követelményét hivatott biztosítani, 
amely alapjog a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsághoz való jog garanciális szabályán nyugszik. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy félreértelmezhető a törvény azon rendelkezése, hogy a 
kiemelten közhasznú szervezetek és a közalapítványok között kizárólag a várakozási idő tekintetében 
tesz különbséget, illetve ezen kiemelten közhasznú szervezeteket külön nem nevesíti, és ez a 
jogbiztonsághoz való alkotmányos jog sérelmét idézi elő. 
II. A jogszabály félreértelmezhetősége miatt keletkező jogbizonytalanság az adójuk 1 %-áról 
rendelkezni jogosultak tulajdonjogból fakadó rendelkezéshez való jogát közvetlenül érinti. A 
társadalom tagjai által a magánvagyonukból közérdekű célokra létrehozott "non profit", humanitárius, 
egészségügyi, szociális feladatokat ellátó szervezetek (közhasznú társaságok, egyesületek, 
alapítványok) létrehozását is szolgálja az egyesülési jog, és létrehozásukat ösztönzi az adójog a 
"közhasznú" és a "kiemelten közhasznú" kategóriák elismerésével, valamint a nekik nyújtott 
adókedvezményekkel. Az ilyen, nagyfokú társadalmi igényt és támogatottságot élvező szervezetek 
működésének anyagi alapját, finanszírozási forrását biztosítja a személyi jövedelemadóból nekik 
felajánlható 1 % is. 
Az élethez, az egészséghez, a szociális biztonsághoz való alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségeit az állam csak azáltal képes teljesíteni, hogy az állampolgárokra mint 
magántulajdonosokra (tőke- és munkajövedelem-tulajdonosokra) különböző közterheket ró, adók, 
vámok, illetékek, járulékok formájában. Ezeket a közterheket kötelező erővel beszedi, és a 
költségvetési újraelosztás keretében felhasználja. A tulajdonhoz való jog és a magántulajdon 
szabadsága tehát az állampolgárok jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelő közteherviselési 
kötelezettségével összhangban és együttesen érvényesül és értelmezhető. Az egyes (adózó) 
állampolgárnak azonban a költségvetési újraelosztásba közvetlen beleszólási lehetősége nincs. Ez 
alól jelent egy nagyon szűk, de annál jelentősebb kivételt a személyi jövedelemadó kétszer 1 %-a 
feletti rendelkezési jog gyakorlása, melynek segítségével az állampolgár saját maga, közvetlenül 
szabhatja meg, hogy azt az állam hova, milyen célra fordítsa. 
Az adó összege teljes egészében az államot illeti ugyan, de a kétszer 1 % feletti közvetlen 
rendelkezés szabadságát mintegy "visszaruházta" az egyes polgárokra. A rendelkezés szabadsága 
egyébként a magántulajdon legfontosabb, legteljesebb részjogosítványa, az adója 1 %-a felett az 
adózó ezt a részjogosítványt gyakorolhatja. Ennek a részjogosítvány-gyakorlásra vonatkozó jogi 
szabályozásnak tehát olyannak kell lennie - minden részletében -, amely hiánytalanul és hibátlanul 
biztosítja a törvényi felhatalmazás alapján e jogot gyakorló rendelkező állampolgárok valóságos 
akaratának maradéktalan érvényesülését, konkrétan a felajánlott összegnek a célbavett és abból 
részesíteni kívánt személyekhez való eljutását. A közkiadások finanszírozásához szükséges pénzalap 
előteremtése (ennek keretében az adók meghatározása), miként annak elosztása is az Alkotmányból 
és más jogszabályokból fakadó közhatalmi jogosultság. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének a törvényben megjelölt kedvezményezettekhez juttatása révén a magánszemély adózó 
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maga dönt adórészének közhasznú felhasználásáról. Ezt a jogosultságot az adóztatás közhatalmi 
jogát és az állami költségvetés megállapításának hatáskörét gyakorló Országgyűlés törvényben 
ruházta át a magánszemély adózóra. 
A jogbiztonsághoz való jog sérelmének a közvetlen veszélyével összefüggésben és annak 
következményeként megállapítható, ha a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
törvényi felhatalmazás alapján gyakorolt rendelkezési joga azáltal nem érvényesülhet, mert a 
jogszabály hiányos, illetve félreértelmezhető, ez magában hordozza a rendelkező nyilatkozat 
megtételére jogosult adózó személyeknek az Alkotmányban biztosított tulajdonjogból fakadó 
rendelkezési jogának sérelmét, illetőleg a sérelem közvetlen veszélyét. 
III. Az I. és II. pontban kifejtetteknek az a következménye, hogy meghiúsulhat az elérni kívánt cél, az 
adózó állampolgárok akarata szerint a közfeladatot ellátó szervezeteken keresztül ténylegesen 
támogatni kívánt személyeknek pedig több alkotmányos joga is sérülhet. Veszélyeztetett alapjogok 
különösen a szociális biztonsághoz való jog, az élethez és az emberi méltósághoz való jog, a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog. 
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése egyrészt "minden ember" számára garantálja az élethez való jogot, 
másrészt - a 8. § (1) bekezdésével összhangban - "az állam elsőrendű kötelességévé" teszi az emberi 
élet védelmét. Az élethez való jog alkotmányos védelme az államra nézve "objektív életvédelmi 
kötelezettséget" jelent, aminek teljesítéséhez köteles olyan jogi megoldásokat alkalmazni és olyan 
állami és társadalmi intézményeket működtetni, amelyek az ember életben maradását, az élet 
fenntartását és meghosszabbítását, az emberi méltósággal összeegyeztethető életkörülményeket 
biztosítják és előmozdítják. Ennek az elvárásnak minden tekintetben megfelel a személyi 
jövedelemadó 1 %-ának erre a célra történő felajánlási lehetősége. 
Az élethez, ezen belül az emberhez méltó élethez való joggal szoros összefüggésben az állam 
kötelessége "a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog" biztosítása is. Ennek 
részeként a lehető legmagasabb szintű egészségügyi intézményi és orvosi ellátáshoz való jog 
érvényesülése előmozdítható a "célzott" anyagi juttatások jogszabályi feltételeinek megteremtésével 
is. A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultságként meghatározott alkotmányi 
követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság 
teherbíró képességéhez mérten az állam olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a 
legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez. Ilyen "jogi 
környezet" részének tekintendő az SZJA 1 %-ának a törvényben meghatározott célra történő és a 
törvényi feltételeknek megfelelő, egyes kedvezményezettek javára szóló felajánlása is. 
A felajánlásokból nyújtott támogatás már azzal is hozzájárul a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog megóvásához, hogy csökkenti a rákbeteg gyermekes családok megélhetési 
gondjait. A súlyos betegséggel szükségszerűen együttjáró többletkiadások és ugyanakkor a gondozó 
családtagok keresetkiesése együttesen gyakran okozza az ilyen családok helyzetének szociális 
elnehezülését, olykor ellehetetlenülését. "A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális 
intézkedésekkel gondoskodik." (Alk. 17. §) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a 
szociális biztonsághoz; ... betegség, rokkantság, ... esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra 
jogosultak." Ezt az ellátást elsősorban a társadalombiztosítás és a szociális intézmények rendszere 
valósítja meg (Alk. 70/E. §). Szociális intézményeket azonban egyházak, alapítványok és más 
társadalmi szervezetek is létesíthetnek, és az alapítványok (és más civiltársadalmi szervezetek) 
hozzájárulhatnak az állami intézmények finanszírozásához is. Mind az egészségügyi, mind a szociális 
ellátásnak  közvetlenül az állampolgárok (a "civiltársadalom") által történő részleges 
finanszírozásának is egyik módja a jövedelemadó 1%-ának ilyen célokra való felajánlása. 
Az I. és II. pontban kifejtettekkel összhangban, és mintegy annak folyományaként az országgyűlési 
biztos megállapította, hogy az adójuk 1 %-áról rendelkező állampolgárok akarata ellenére a 
címzettekhez el nem juttatott pénzek hiánya súlyos sérelmet okozhat, illetőleg veszélyeztetheti a 
ténylegesen támogatni kívánt személyek Alkotmányban biztosított élethez és emberi méltósághoz 
való jogát, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát, valamint a szociális 
biztonsághoz való jogát. 
Az országgyűlési biztos a vizsgálat eredményét összegezve 2001. szeptember 24-én megállapította, 
hogy amikor az állam lehetővé teszi, hogy a magánszemély saját döntése alapján támogathasson 
befizetett adójából közhasznú feladatokat is ellátó szervezeteket, a hatályos jogi szabályozás 
hiányosságai folytán a rendelkező állampolgárok valóságos akarata nem minden esetben 
érvényesülhet. Ennek következtében fennáll a jelentésben kifejtett alkotmányos jogokkal 
összefüggésben a sérelem közvetlen veszélye, mind az adójuk 1 %-áról rendelkező állampolgárok, 
mind a kedvezményezett "kiemelten közhasznú" szervezetek, mind a ténylegesen támogatni kívánt 
állampolgárok tekintetében. Hatályos jogunkból ugyanis jelenleg hiányzik az adójuk 1 %-áról 
rendelkező állampolgárok és az általuk támogatni kívánt személyek egyes alkotmányos jogait védő 
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garanciális szabályozás arra az esetre, ha a közöttük közvetítő szervezetek érdekkörében merül fel 
olyan jogi hiba, amely akadályozná a felajánlott adórészhez való hozzájutásukat. Mivel az érintett 
alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság az adott kérdés jogi szabályozásának hiányosságára 
vezethető vissza, az országgyűlési biztos az alkotmányos jogokkal összefüggésben a jelentésben 
feltárt visszásság jövőbeni elkerülése érdekében indítványozta az Országgyűlésnek az 1996. évi 
CXXVI. törvény megfelelő kiegészítését. Az Országgyűlés a 2001. évi CXIV. törvénnyel 2002. január 
1-jei hatállyal módosította a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényt. 
 
OBH 5591/2001. 
A veszélyes mértékű zaj miatt szükséges hatósági eljárás elmaradása visszásságot okoz a 
tulajdonhoz való joggal, az egészséges környezethez való joggal, valamint a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggésben. 
A panaszos a szilvásváradi Táltos Vígadó zajos, a család nyugalmát rendkívül zavaró működését 
sérelmezte. Az országgyűlési biztos a tulajdonhoz való jog, az egészséges környezethez való jog, 
valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog érintettsége miatt indított 
vizsgálatot. Az országgyűlési biztost megkeresésére a szilvásváradi jegyző tájékoztatta arról, hogy a 
Táltos Vígadó működése normalizálódott, megítélése szerint a Vígadó működésével kapcsolatban 
hatósági beavatkozásra nincs szükség. A késő esti órákban végzett ellenőrzések alkalmával nem volt 
zeneszolgáltatás, vagy az az utcára nem hallatszott ki. Élőzene szolgáltatás csak szombati napokon 
van, az egyéb napokon szolgáltatott gépi zene diszkrét. 
A vendéglátóipari egység környezeti zajkibocsátásáról 2001 augusztusában szakvélemény készült. A 
vizsgálatot az esti és az éjszakai időszakban végezték. A szakvélemény megállapította, hogy a 
létesítmény zajkibocsátása főként az élő zenéből és a hozzákapcsolódó éneklésből ered,  de a 
vizsgált nap szolid, csendes napnak számítható, mert nem tartottak különleges rendezvényt, illetve 
csoportos vendégfogadásra sem került sor. 
A szakvélemény szerint az egység zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak nem felelt meg, mert bár 
nappali időszakban a vizsgálat határérték túllépést nem regisztrált, illetve csak kis mértékűt, addig 
éjszaka a zajkibocsátás mértéke a határértéket jelentősen meghaladta. A legnagyobb mértékű 
határérték túllépés 16,7 dB volt. 
A 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet feljogosítja a jegyzőt, hogy a lakosság nyugalmának megóvása 
érdekében megtiltsa a műsoros előadás, zene, tánc rendezését. Jogában áll még a nyitvatartás 
korlátozása, illetve kötelező zárvatartási időszak elrendelése is, ha megállapítható a zajterhelési 
határérték figyelmeztetés ellenére történő ismételt túllépése. A helyszínem mért zajkibocsátás a 
12/1983. (V.12.) MT rendelet alapján veszélyes mértékű, mert alkalmas a környéken lakók éjszakai 
pihenésének, nyugalmának zavarására. Ennek alapján mindenképpen indokolt a jegyzői fellépés. Az 
egység működése nem járhat mások jogainak, érdekeinek sérelmével akkor sem, ha a település 
egyébként nagy látogatottságú idegenforgalmi központ.  
A BH1988. 32. szerint a hatósági engedély alapján tevékenykedő üzemek, üzletek is kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a szomszédos ingatlanok használatát szükségtelenül ne zavarják. Az a 
körülmény, hogy az üzleti tevékenységet államigazgatási engedélyek, illetve hatósági engedélyek 
birtokában végzik, nem zárja ki a szomszédjogi szabályok megszegésének megállapíthatóságát. 
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a veszélyes mértékű zaj miatt szükséges hatósági 
eljárás elmaradása a vizsgálattal érintett alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot okozott, 
ezért 2001. október 25-én felkérte a jegyzőt, hogy a szakvélemény megállapításaira figyelemmel 
alkalmazza a kormányrendelet előírásait. 
A kezdeményezésre válasz a beszámoló készítéséig nem érkezett. 
 
OBH 6389/2001. 
A jogbiztonsághoz való joggal és az ifjúság oktatáshoz, neveléshez való jogával összefüggő 
visszásságot okoz a Diákhitel Központ azzal, ha a diák hitelkérelmét amiatt utasítja el, mert az 
az általános szerződési feltételek egyikét nem fogadta el.  
A Világgazdaság újságírója fordult az országgyűlési biztoshoz amiatt, hogy a diákhitel igénylésekor 
csak a Diákhitel Központ által kijelölt bankot lehet folyósítási intézetnek megjelölni, nem lehet 
szabadon megválasztani a számlakezelő bankot. Kérte az országgyűlési biztost, vizsgálja meg, hogy 
ez az eljárás sérthet- e állampolgári jogokat. 
A diákhitel igényléséhez vásárolható csomagban található szerződéstervezet a Postabankot jelöli meg 
számlavezetőnek, bár a jogszabály erről nem rendelkezik. Ha az igénylő diák ezt nem fogadja el, úgy 
a szerződés nem jön létre. A panaszolt kikötés a Diákhitel Központ Rt. által meghatározott általános 
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szerződési feltételek részét képezi. Ha egy diák a blanketta szerződésen a saját bankját jelöli meg 
mint számlavezetőt, akkor a Diákhitel Központ a kérelmet elutasítja.  
A vizsgálat arra keresett választ, hogy éri-e alkotmányos jogaival összefüggő sérelem a diákhitelre 
alanyi jogot szerzett hallgatót azért, mert az általános szerződési feltételek között a Postabankot kell 
elfogadnia számlavezetőnek. A Ptk. szerint jogszabály a szerződés kötését kötelezővé teheti. Jelen 
esetben az általános szerződési feltéteket a rendelet értelmében a Diákhitel Központ Rt. 
üzletszabályzatában állapítja meg. Az általános szerződési feltétel a Ptk. szerint csak akkor válik a 
szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél azt megismerje és kifejezetten 
vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ebből az következik, hogy ha a diák nem fogadja el a 
Postabankot számlavezetőnek, akkor ez a kikötés nem válhat a szerződés részévé. Kérdés azonban, 
hogy ilyen esetben a Diákhitel Központ Rt. jogosult-e a hitelkérelem elutasítására. 
A Ptk. 205-206. §-ában foglaltak szerint a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, 
és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. Ha a szerződéskötési kötelezettség esetében a 
szerződési nyilatkozatok eltérnek egymástól, a felek kötelesek álláspontjaik egyeztetését 
megkísérelni. Ha a felek a szerződéskötési kötelezettség körében nem állapodnak meg és a  kérdést 
jogszabály, vagy más rendelkezés sem rendezi, akkor a szerződést a szerződés céljának és 
tartalmának figyelembevételével a bíróság állapítja meg. Ez azonban általában hosszadalmas 
eljárásban történik, és a diákhitel célja éppen az, hogy a diák számára esélyt teremtsen a 
továbbtanuláshoz, és ennek költségeit az adott félévben támogassa.  
Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panaszolt esetben a felek eltérő nyilatkoztainak az 
egyeztetését segítheti a  pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI.5.) MT rendelet 4. §-a, 
mely szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik a jogi személyek és a magánszemélyek 
szabadon választhatják meg, melyik erre felhatalmazott hitelintézettel kötnek bankszámla szerződést. 
A diákhitelről szóló jogszabály nem rendelkezik másként, ezért a diáknak joga van megválasztani azt 
a hitelintézetet, amellyel bankszámla szerződést köt. Sérti a jogbiztonság követelményét, és az 
oktatáshoz való alkotmányos alapjogot a Diákhitel Központ, ha a hitelre egyébként alanyi jogot 
szerzett diák kérelmét az eltérő nyilatkozata miatt úgy utasítja el, hogy az egyeztetést meg sem 
kísérelte, és emiatt a diák az adott félévben a feltételek hiánya miatt nem tud részt venni a képzésben.  
Az alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság orvoslását jelentené, ha az álláspontok 
egyeztetéseképpen létrejönne a szerződés a diák eltérő nyilatkozatával is. Ennek elősegítése 
érdekében kérte fel az országgyűlési biztos a Diákhitel Központ Rt. vezérigazgatóját, hogy vegye 
fontolóra a hallgatói hitel általános szerződési feltételeinek olyan módosítását, amely a hallgató 
számára akkor is lehetővé teszi a hitel folyósítását, ha számlavezető bankként a szerződésben más 
bankot jelöl meg.  
A beszámoló előkészítésének lezárásáig a válaszra nyitvaálló határidő még nem telt el. 
 
Ombudsmanok a kilakoltatásról 
 
Az elmúlt hetekben a médiumokban különböző híradások jelentek meg a végrehajtott, illetve várható 
kilakoltatásokkal, valamint az azokat kisérő rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan. Az ügynek 
szomorú aktualitást adnak az utcán meghalt hajléktalanokról szóló hírek. Az országgyűlési 
biztosoknak e tárgykörben végzett korábbi vizsgálatai, valamint az aktuális ügyekből levonható 
tapasztalatok alapján az esetről az alábbi álláspontot alakítottuk ki. 
A kilakoltatás társadalmi megítélésében lényeges különbség mutatkozik aszerint, hogy ki a 
végrehajtást kérő, és mi a kilakoltatás indoka. A közvélekedés a magántulajdonban lakók ellen 
irányuló kilakoltatást - az érintettek sorsát átérezve - tudomásul veszi. Az országgyűlési biztosok a 
magántulajdonban lakók jogainak védelmében számos intézkedést kezdeményeztek (így a 
kényszerbérlők, a magántulajdonba került szolgálati, vagy vállalati bérlakások bérlői, a volt 
házmesterek stb. jogainak védelmében). Ajánlásokat tettek az ingatlan-végrehajtás szabályainak 
módosítására a lakáshitel törlesztésével elmaradt, adósságcsapdába került állampolgárok 
lakhatásának védelmében. Az érintettek elhelyezéséről ezen ügyek jelentős részében is az 
önkormányzatok gondoskodtak. 
Az önkormányzati tulajdonú lakásokban élők ellen irányuló végrehajtás azonban ellentmondásos, 
hiszen a lakásgazdálkodás a hatályos jogszabályok szerint éppen az önkormányzatok feladata. Az 
önkormányzat által kezdeményezett végrehajtással kapcsolatos közvélekedés attól függ, hogy a 
kilakoltatást a kötelezettségek nem teljesítése, az ott tartózkodás jogellenessége, vagy az önkényes 
lakásfoglalás indokolta.  
Az országgyűlési biztosoknak a kilakoltatással kapcsolatos panaszok vizsgálata során kialakult, és 
leszögezett álláspontja szerint a végrehajtás jogszerűségéről végső soron a bíróságok jogosultak 
dönteni. Az önkényes lakásfoglalókkal szemben alkalmazható hatósági eljárás ellen a kötelezett is 
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fordulhat bírósághoz. A bíróságoknak a hatályos jogszabályok alapján hozott döntése 
kényszerintézkedés igénybevételével is végrehajtható. Aki azt megakadályozza, törvénysértést követ 
el, és felelősségre vonható.  
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a bérbeadók tulajdonhoz való alkotmányos jogának védelme 
közvetlen összeütközésbe kerülhet a kiköltözésre kötelezett bérlők és családtagjaik élethez, 
egészséghez és szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjogaival. Az állam és a helyi 
önkormányzatok - Alkotmánybíróság által kimunkált - objektív életvédelmi kötelezettségéből fakad, 
hogy a lakástulajdonosok alanyi jogainak direkt és a kilakoltatottak alkotmányos alapjogainak indirekt 
védelme közti jelenlegi szakadékot áthidalják. 
A kilakoltatások a vizsgált esetek többségében tulajdonjogi és lakásbérleti szempontból jogszerűen 
folytak, az ellentmondás az alkotmányos jogok szintjén vetődött fel. Ennek tisztázása érdekében 
fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyűlési biztosa 1998-ban az alkotmánybírósághoz az alkotmány értelmezését kérve.  
Az alkotmánybíróság az elmúlt évben hirdette ki a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatát, mely szerint az 
alkotmányban szereplő szociális biztonsághoz való jognak nem része a hajlékhoz való jog. Ugyanez a 
határozat kimondta, hogy az állam köteles az állampolgár számára szállást biztosítani, ha annak 
hiánya az életét veszélyezteti. A határozatban megfogalmazott "szálláshoz való jog" a család 
egységéhez és a gyermekek kiemelt védelméhez fűződő alapjogokkal együttesen az államot és a 
helyi önkormányzatot a hajléktalanná vált családok esetében - különösen téli időszakban - családos 
szállás biztosítására kötelezi. E feladat a gyermekvédelmi törvényből is következik, amely előírja, 
hogy gyermek a családból kizárólag anyagi okok miatt nem emelhető ki, utcára pedig egyáltalán nem 
tehető.  
Az AB határozat ugyanakkor nyilvánvalóan nem zárta ki a jogalkotás lehetőségét és szükségességét 
a hajlékhoz való jog rendezése kérdésében. A mai magyar jogrendszerben a jogszabályok 
mindegyike valamilyen mértékű aktivitást vár el magától az állampolgártól is a saját és családja 
lakásgondjának megoldása érdekében. Az állam felelőssége a lakáshozjutás, a lakásfenntartás, és -
megtartás támogatásának szabályozása mellett arra is kiterjed, hogy a lakhatási lehetőségüket 
elvesztett, vagy azzal soha nem is rendelkező személyek, különösen családok számára a szállás 
lehetőségéről gondoskodjon. Álláspontunk szerint az állam köteles megfelelő jogszabályokkal, 
intézkedésekkel, és a pénzügyi feltételek biztosításával az önkormányzatokat arra ösztönözni, hogy 
létrehozzák a szociális törvény által előírt családok átmeneti szállásának országos hálózatát. A 
megoldás módjának meghatározásában azonban az állam és a helyi önkormányzatok nagyfokú 
önállósággal, és a gazdasági, pénzügyi lehetőségeiktől függő szabadsággal bírnak. Hangsúlyozzuk, 
hogy az önkormányzatok a gazdasági, pénzügyi helyzetükre hivatkozva nem mentesülhetnek a 
szállás biztosítási kötelezettségük alól. A családok átmeneti szállása azonban mind az 
önkormányzatok, mind pedig a kilakoltatott család számára csak ideiglenes megoldást jelenthet. A 
tömeges hajléktalanság megszüntetését, azaz a tartós megoldást az állam és az önkormányzatok 
csak a bérlakások számának - nemrég megkezdett - radikális növelésével, a szociális célú bérbeadás 
arányainak növelésével érhetik el. A hajléktalan családok lakhatásának tartós rendezése azonban 
megoldhatatlan az érintettek aktív közreműködése nélkül. 
Az aktuális helyzetben az egyedi ügyektől függetlenül kell megállapítani, hogy a télen végrehajtott 
kilakoltatás az állampolgárok életét közvetlenül veszélyeztetheti, ezért az ilyen esetben végrehajtott 
kilakoltatás ellentétes az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakkal. Indokoltnak tartjuk az elmúlt 
években kialakult gyakorlathoz hasonlóan a téli időszakra a kilakoltatások felfüggesztését, és 
egyidejűleg olyan megoldások felkutatását, melyek a tulajdonosi, bérbeadói jogok hatékony 
védelmével egyidejűleg biztosítják a hajléktalanság veszélyének kitett állampolgárok alapvető 
jogainak védelmét is. A hajléktalanság veszélyének kitett családok jogaival és elhelyezési 
lehetőségeivel kapcsolatosan az országgyűlési biztosok átfogó, részletes vizsgálatba kezdtek.  
E közlemény kiadását az aktuális ügyek kapcsán a különböző sajtószervektől érkező megkeresésekre 
tekintettel tartottuk szükségesnek. 
 
Budapest, 2001. december  
 
             Kaltenbach Jenő                                                                Lenkovics Barnabás 
 a nemzeti és etnikai kisebbségi       állampolgári jogok 
   jogok országgyűlési biztosa      országgyűlési biztosa 
         sk.            sk. 
 
 



VI. A jogalkotásra irányuló kezdeményezések és jogszabály véleményezések 
 
Az Obtv. 25. §-ában foglaltak szerint ha a biztosok úgy ítélik meg, hogy az alkotmányos jogokkal 
kapcsolatos visszásság valamely jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölösleges, 
nem egyértelmű rendelkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára 
(hiányosságára) vezethető vissza, a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében javasolhatják a 
jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szervnél a jogszabály 
módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását.  
 
6.1. A 2001-ben teljesült korábbi ajánlások 
 
6.1.1. Törvényalkotásra és módosításra vonatkozó ajánlások 
 
1.Az OBH 6704/1997.: A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felkérése a vasútról szóló 1993. 
évi XCV. törvény módosítására. Az ajánlás teljesült a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2001. évi CIX. törvényben. 
 
6.1.2. Kormányrendelet alkotására és módosítására irányuló javaslatok 
 
1. Az OBH 3646/1998.: Javaslat az egészségügyi miniszternek arra, hogy kezdeményezze a 
közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet módosítását. Az 
ajánlás teljesült a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben. 
2. Az OBH 2742/1999.: Javaslat az oktatási miniszternek a bölcsész képesítési követelményre 
vonatkozó rendelet megalkotására. Az ajánlás teljesült a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és 
egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 129/2001. (VII. 
13.) Korm. rendeletben. 
 
6.1.3. Miniszteri rendelet alkotására és módosítására vonatkozó javaslatok 
 
1. Az OBH 6704/1997.: Javaslat a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek a vasúti építmények 
engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987 (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 
módosítására. Az ajánlást 2001-ben fogadta el a miniszter. A szóban forgó rendelet módosításának 
előkészítése megkezdődött. 
2. Az OBH 2759/2000.: A belügyminiszter felkérése a szabad vizekben való fürdésről, a fürdőhelyről, 
a viharjelzésről és a jégen tartózkodás szabályairól szóló 6/1995. (III. 22.) BM rendelet módosítására. 
Az ajánlás teljesült a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM 
rendelettel, mely jogszabály hatályon kívül helyezte a 6/1995. (III. 22.) BM rendeletet. 
 
6.1.4. Önkormányzati rendelet alkotására és módosítására irányuló javaslatok 
 
1. Az OBH 6621/1998.: Indítvány az Alkotmánybíróságnak Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék szállításról szóló 45/1995. (XI. 1.) számú rendelete 
hatályon kívül helyezésére. Az Alkotmánybíróság a javaslatot teljesítette, a kifogásolt rendeletet 2001. 
november 14-én, a 776/B/1999. számú AB határozat megsemmisítette. 
2. Az OBH 1185/1999.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Érd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és 
elszállításáról szóló 42/1997. (XII. 23.) számú rendelet módosítására. A képviselő-testület a 20/2001. 
(IV. 23.) számú rendeletével a módosítást elvégezte. 
3. Az OBH 1546/1999. és az OBH 3591/2000.: Javaslat a Balatonfüred Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 10/1993. (III. 17.) számú rendelete módosítására. 
A rendeletet a 28/2001. (XII. 20.) számú rendeletével módosította a képviselő-testület. 
4. Az OBH 2084/1999. és az OBH 1689/2000.: Javaslat a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról, a 
települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló  18/1995. (VII. 1.) számú rendelete 
módosítására. A rendeletet a 21/2000. (XII. 20.) számú rendeletével módosította a képviselő-testület. 
5. Az OBH 2556/1999.: Javaslat a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kötelező intézményes 
szemétszállításról szóló 10/1996. (II. 21.) számú rendelet módosítására. A képviselő-testület a 
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kifogásolt rendeletet a 7/2001. (V. 1.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte, az új rendeletet 
pedig a 9/2001. (VI. 1.) számú rendelettel módosította. 
6. Az OBH 4971/1999.: Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Kecskemét 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról, az 
egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 54/1996. (XII. 23.) számú rendelete 
módosítására. A rendeletet a képviselő-testület a 38/2001. (VIII. 27.) számú rendeletével módosította. 
7. Az OBH 5950/1999.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Pócsmegyer 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 9/1997. (VIII. 22.) számú 
rendelet módosítására. A rendeletet a képviselő testület a 2/2001. (I. 23.) számú rendeletével 
módosította. 
8. Az OBH 405/2000.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Szentendre 
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék szállításról szóló 50/1999. (XII. 
24.) számú rendelete módosítására. A testület a 15/2001. (X. 15.) számú rendeletével a módosítást 
teljesítette. 
9. Az OBH 538/2000.: Javaslat a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Bőcs Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról, a települési környezet  fenntartásáról, a 
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/1999. (V. 27.) számú rendelet 
módosítására. A képviselő-testület a 3/2001. (III. 1.) számú rendeletével a módosítást végrehajtotta. 
10. Az OBH 1019/2000.: Javaslat a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Szeged 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 
53/1997. (XII. 23.) számú rendelet módosítására. A képviselő-testület a rendeletet a 32/2001. (X. 12.) 
számú rendeletével módosította. 
11. Az OBH 1908/2000.: Javaslat a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék 
elhelyezéséről szóló 16/1992. (VII. 9.) számú rendelet módosítására. A testület a 41/2000. (XII. 15.) 
számú rendeletével a módosítást elvégezte, de arról csak 2001. november 21-én tájékoztatták az 
országgyűlési biztost. 
12. Az OBH 1985/2000.: Javaslat a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Putnok Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elhelyezéséről 
szóló 30/1995. (VII. 1.) számú rendelet módosítására. A módosítást a testület a 4/2001. (II. 22.) 
számú rendeletében elvégezte. 
13. Az OBH 2160/2000.: Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről szóló 25/1995. (XII. 22.) számú rendelet módosítására. A módosítást az 1/2001. (I. 
30.) számú rendeletben elvégezte a testület. 
14. Az OBH 2251/2000.: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 
a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/1996. (V. 8.) számú rendelet módosítására. Az 
ajánlás teljesült. A képviselő-testület megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) számú rendeletét, amely hatályon 
kívül helyezte a 24/1996. (V. 8.) számú rendeletet. 
15. Az OBH 2333/2000.: Javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2000. (III. 23.) számú rendelete módosítására. A testület a 
8/2001. (III. 30.) számú rendeletével a módosítást teljesítette. 
16. Az OBH 3719/2000.: Javaslat a Budapest XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 33/1999. (XI. 24.) 
számú rendelete módosítására. A rendeletet a 45/2000. (XII. 28.) számú rendeletével módosította a 
képviselő-testület, melyről 2001. márciusában tájékoztatta az országgyűlési biztost. 
17. Az OBH 4023/2000.: Javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztasággal, a települési szilárd és 
folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 18/1999. (XII. 23.) számú rendelete módosítására. A testület a javaslatot csak 
részben fogadta el, amit a 21/200. (XII. 20.) számú rendelete támaszt alá. 
18. Az OBH 4229/2000.: Javaslat a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Gyöngyöshalász Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék szállításról szóló 
1/1992. (I 29.) és 2/1996. (III. 5.) számú rendeletek módosítására. A képviselő-testület a módosítást 
az 5/2001. (III. 23.) számú rendeletében végrehajtotta. 
 
6.2. A tárgyévben tett ajánlások 
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6.2.1. Törvényalkotásra és módosításra vonatkozó ajánlások 
 
1. Az OBH 6704/1997.: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. módosításának kezdeményezése a 
közlekedési és vízügyi miniszternél. A válaszadási határidő még nem telt el. 
2. Az OBH 6809/1998.: Ajánlás a belügyminiszternek a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. 
törvény módosítására. A javaslatot a belügyminiszter és mint felettes szerve, a Kormány sem fogadta 
el.  
3. Az OBH 4184/1999.: Ajánlás a szociális- és családügyi miniszternek, hogy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek átmeneti otthona gondozási 
forma mellett a hetes otthoni ellátást is nevesítse. Az ajánlással a miniszter részben egyetértett, amit 
a T/4570/129. számú törvény módosítási javaslat vonatkozó szakaszai tanúsítanak. 
4. Az OBH 5701/1999.: Javaslat a pénzügyminiszternek a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a 
könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény módosítására. A miniszter az ajánlást 
elfogadta, ígéretet tett arra, hogy a törvény következő módosításakor az ajánlást beépítik a módosító-
tervezetbe. 
5. Az OBH 3480/2000.: A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 95. § (4) bekezdés b) 
pontjának, valamint a törvény 27. és 28. §-ainak módosítására vonatkozó ajánlás az oktatási 
miniszternek. Az ajánlás teljesült a 2001. évi XCI. törvénnyel. A módosítások 2002. január 1-jén 
hatályba léptek. 
6. Az OBH 4360/2000. (kiegészítő jelentés): Javaslat a szociális- és családügyi miniszternek, hogy 
kezdeményezze a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
adatkezelésre vonatkozó szabályainak kiegészítését. A miniszter a javaslatot elfogadta, a T/4570/129. 
számú törvény módosítási javaslat tartalmazza a kért kiegészítést.  
7. Az OBH 5314/2000. és az OBH 4892/2001.: Ajánlás a szociális- és családügyi miniszternek a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítására. A miniszter a javaslatot elfogadta, a módosító tervezet kidolgozása folyamatban van. 
8. Az OBH 2121/2001. és az OBH 5115/2000.: Javaslatok a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszternek és a belügyminiszternek arra, hogy az egységes közigazgatási eljárásról szóló törvény 
tervezetének készítésekor milyen tényezőkre legyenek figyelemmel. Az ajánlással a miniszterek 
egyetértett. A jogszabály-koncepciójának elkészítése elkezdődött. 
9. Az OBH 4130/2001.: Javaslat az Országgyűlés elnökének a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 78. §-ának módosítására. A javaslatot az Országgyűlés elnöke 
elfogadta, felkérte a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert a törvény-módosítás előkészítésére. 
10. Az OBH 5279/2001.: Ajánlás a gazdasági miniszternek a villamos energiáról szóló törvény 
tervezetének átdolgozására. Az ajánlást a miniszter elfogadta. A villamos energiáról szóló 2001. évi 
CX. törvény egyes rendelkezései 2002. január 1-jén hatályba lépett, más szakaszai 2003. január 1-jén 
lépnek hatályba. 
11. Az OBH 5432/2001.: Javaslat az Országgyűlés elnökének a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosítására. Az Országgyűlés elnöke a javaslatot továbbította az illetékes parlamenti 
bizottságokhoz. A jogszabályt a 2001. évi CXIV. törvény módosította. A módosítások 2002. január 1-
jén hatályba léptek. 
 
6.2.2. Kormányrendelet alkotására és módosítására irányuló javaslatok 
 
1. Az OBH 6809/1998.: Ajánlottuk a belügyminiszternek a hazánkban az 1989. évi 15. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett Genfi Egyezmény 31. Cikkének a hazai jogszabályokba való beiktatását. Az 
ajánlást elfogadták és a - 2002. január 1-jén hatályba lépett - menekültügyi eljárás részletes 
szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 4. §-ában 
teljesült. 
2. Az OBH 4097/1999.: Javaslat az igazságügyi miniszternek a kisajátításról szóló 1976. évi 24. tvr. 
végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosítására. A miniszter az ajánlást elfogadta, a 
jogszabályt módosító szövegtervezetének elkészítése folyamatban van. 
3. Az OBH 3081/2000.: Javaslat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
kiegészítésére. A válaszadásra nyitvaálló határidő még nem telt el. 
4. Az OBH 3256/2001.: Javaslat a belügyminiszternek a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítására. A javaslattal a miniszter 
egyetértett, válasza szerint a jogszabály-módosítás végrehajtása elkezdődött.  
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5. Az OBH 3330/2001.: Javaslat a belügyminiszternek a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 
40/1987. számú BM Utasítás “Külföldi állampolgárságú személyeket érintő eljárási szabályok” című, 
XI. fejezetének a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 
1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet azonos témakört 
érintő szabályával való összehangolására. A miniszter a javaslatot elfogadta, válasza szerint a 
jogszabály-módosítási javaslattal kapcsolatos kormányrendelet tervezetének kidolgozása 
megkezdődött. 
6. Az OBH 3336/2001.: Ajánlás a pénzügyminiszternek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítására. A 
válaszadásra nyitvaálló határidő még nem telt el. 
7. Az OBH 3857/2001.: A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek szóló kezdeményezés a vis 
maior károk helyreállítására vonatkozó eljárási szabályok kormányrendeletben való kiadására. A 
kezdeményezéssel a miniszter egyetértett, a kormányrendelet előkészítését megkezdték. 
8. Az OBH 4876/2001.: Javaslat a szociális és családügyi miniszternek a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítására.  A 
válaszadásra nyitvaálló határidő még nem telt el.  
 
6.2.3. Miniszteri rendelet alkotására és módosítására vonatkozó javaslatok 
 
1. OBH 4097/1999.: Javaslat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a (Kártalanítási szabályok) 
végrehajtási rendelkezéseinek megalkotására. A miniszter az ajánlást elfogadta, a jogszabály 
előkészítés alatt áll. 
2. Az OBH 5247/1999. és az OBH 3081/2000.: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek 
szóló kezdeményezés az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
módosítására. Az OBH 5247/1999. számú ügyben a javaslatot elfogadta a miniszter, de a módosítás 
még nem valósult meg, az OBH 3081/2000. számú ügyben pedig a válaszadás határideje még nem 
telt el. 
3. Az OBH 458/2000.: Javaslat a belügyminiszternek a kézilőfegyverekről, lőszerekről, gáz- és 
riasztófegyverekről, légfegyverekről, és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet 
végrehajtásáról szóló 14/1991. (X. 31.) BM rendelet módosítására. A miniszter az ajánlást 2001. 
május 11-én kelt válaszában elfogadta, de még nem teljesítette. 
4. Az OBH 2096/2000. és az OBH 1179/2001.: Ajánlás a belügyminiszternek a rendőrségi fogdák 
rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítására. A miniszter a kezdeményezéssel 
egyetértett, a módosító rendelkezéseket tartalmazó 23/2001. (X. 11.) BM rendelet 2001. október 26-
án hatályba lépett. 
5. Az OBH 1431/2001.: Javaslat az igazságügyi miniszternek a szabadságvesztés és az előzetes 
letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítására. A 
miniszter a javaslatot részben fogadta el. Az elfogadott résznek megfelelő módosító jogszabályszöveg 
kidolgozása elkezdődött. 
6. Az OBH 2171/2001.: A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felkérése az iskolai-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítására. A válaszadási határidő még nem telt le. 
7. Az OBH 3996/2001.: Javaslat a belügyminiszternek a helyszíni bírságolás részletes szabályairól 
szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet mellékletének módosítására. A javaslattal a miniszter egyetértett. 
A szóban forgó rendeletet a 28/2001. (XII. 5.) BM rendelet módosította, ami 2002. január 1-jén 
hatályba lépett. 
 
6.2.4. Önkormányzati rendelet alkotására és módosítására irányuló javaslatok 
 
1. Az OBH 2683/2000.: Javaslat a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Gyula Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 33/1998. (XII. 18.) számú rendelet módosítására. A válaszadás határideje 
még nem telt el. 
2. Az OBH 2869/2000.: Javaslat a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Kazincbarcika 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 18/1996. (V. 9.) számú rendelet módosítására. A válaszadás 
határideje még nem telt el. 
3. Az OBH 3209/2000.: A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének szóló kezdeményezés 
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és az üdülőhely 
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rendjéről szóló 19/1996. (XII. 11.) számú rendelete módosítására. A rendeletet a 16/2001. (XI. 29.) 
számú képviselő-testületi rendelet módosította. 
4. Az OBH 3590/2000.: Javaslat a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Szigetvár 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági szemétszállítási díj megállapításáról szóló 
27/1999. (XI. 15.) számú rendelete módosítására. A rendeletet a képviselő-testület a 15/2001. (VII. 
16.) számú rendeletével módosította. 
5. Az OBH 4315/2000.: Javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztasággal, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/1999. (VII. 23.) 
számú rendelet módosítására. A képviselő-testület a 14/2001. (X. 19.) számú rendeletével a 
módosítást elvégezte. 
6. Az OBH 5032/2000.: Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a köztisztaságról és a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/1996. (XII. 5.) számú rendelet 
módosítására. A válaszadás határideje még nem telt el. 
7. Az OBH 5111/2000.: Javaslat a Budapest XII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 24/1993. (XII. 23.) számú rendelete módosítására. A testület a javaslatot nem 
fogadta el, a módosítást nem végezte el. 
8. Az OBH 5385/2000.: Javaslat a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Lajoskomárom 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről és a települési tisztaságról szóló 6/2000. (VI. 1.) számú rendelete módosítására. 
A rendeletet a 14/2001. (XII. 6.) számú rendeletével módosította a képviselő-testület. 
9. Az OBH 3285/2001.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Pécel Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település köztisztaságáról és az állattartásról egységes szerkezetbe foglalt 21/1996. (XI. 
28.), valamint a település köztisztaságáról szóló 19/1998. (VI. 30.) számú rendeletek egyes 
előírásainak összehangolására (módosítására). Az ajánlás teljesült. Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 28/2001. (XI. 22.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte a 21/1996. (XI. 
28.) számú rendeletét és ezzel a 19/1998. (VI. 30.) számú rendelet módosítása okafogyottá vált. 
10. Az OBH 3285/2001.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 8/1996. (VII. 4.) számú rendelete módosítására. A képviselő-testület 
megkezdte a módosító rendelet-tervezet megtárgyalását. 
11. Az OBH 3285/2001.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének Diósd Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék 
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII. 28.) számú rendelete módosítására. A szóban forgó 
rendeletet a 21/2001. (X. 25.) számú rendelettel módosították. 
12. Az OBH 3285/2001.: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony 
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 7/1998. (VI. 15.) 
számú rendelete módosítására. A kifogásolt rendeletet a képviselő-testület a 13/2001. (IX. 28.) számú 
rendelettel hatályon kívül helyezte. 
 
6.2.5. Az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására és módosítására vonatkozó javaslatok 
 
1. Az OBH 458/2000.: Az országos rendőrfőkapitány felkérése a fegyvertartással kapcsolatos 
ügyintézésre vonatkozó 174-29/1997. számú Módszertani Útmutató VI. Fejezetének módosítására. A 
főkapitány 2001. február 20-i keltezésű válasza szerint a javaslatot elfogadta. Az azonban még nem 
teljesült. 
2. Az OBH 1043/2000.: Javaslat a legfőbb ügyésznek a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok 
kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 117/1984. (IK 12.) IM-BM-PM-LÜ együttes utasítás 
korszerűsítésére és nyílt jogszabályban való kiadására. A javaslattal a legfőbb ügyész egyetértett, 
megvalósítására azonban csak az új büntető-eljárási törvényt hatálybalépését követően lát lehetőség.  
3. Az OBH 1192/2000.: A HM Vezérkari Főnökének felkérése a NATO pályázatok feltételrendszerével 
kapcsolatos 56/1998. számú HMVK intézkedés módosítására. Az ajánlás a címzett a 2001. június 8-
án kelt válaszában elfogadta, de az még nem teljesült. 
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4. Az OBH 2674/2000.: Javaslat a legfőbb ügyésznek, hogy belső rendelkezésben szabályozza a nem 
a terhelt által adott védői meghatalmazással kapcsolatos egyes kérdéseket. Az ajánlás teljesült a 
tárgykörben 2001. június 28-án kiadott legfőbb ügyészségi iránymutatásban. 
5. Az OBH 3745/2000.: A Nemzeti sírkerthez tartozó temetők, temetési helyek, és a Nemzeti sírkertbe 
temethetők köre meghatározásának kezdeményezése a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnökénél. A 
címzett az ajánlást elfogadta. 2001. december 19-én megjelent a 148/2001. számú, 2002. január 11-
én pedig a 2/2002. számú Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozata, melyek a Fiumei úti temető 
Nemzeti Sírkertté nyilvánításával kapcsolatos előírásokat tartalmaznak.  
6. Az OBH 5274/2000.: Javaslat a honvédelmi miniszternek a Magyar Honvédség MÜ/31. Tűzszerész 
Szakutasítás módosítására. A miniszter az ajánlást elfogadta, utasította a vezérkari főnököt a 
szakutasítás felülvizsgálatára és megfelelő módosítására. A módosító rendelkezés még nem készült 
el. 
7. Az OBH 5714/2000.: Javaslat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának a fogvatartottakkal 
kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet végrehajtására kiadott 
0164/1998. OP intézkedést kiegészítő belső rendelkezés módosítására. Az ajánlást a címzett 
elfogadta és 2001. április 1-jén kiadta az 1-1/20/2001. OP intézkedést. 
8. Az OBH 1848/2001.: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének a személyi 
szabadságot korlátozó rendőri intézkedésekről készített jelentések kötelező tartalmi követelményeiről 
szóló belső rendelkezés kiadására. A javaslatot a főkapitány elfogadta, a tárgykörben 2001. június 28-
án a főkapitány közbiztonsági helyettese kiadta a 2/2001. számú körlevelet. 
9. Az OBH 3330/2001.: Javaslat az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének arra, hogy belső 
rendelkezésben határozza meg azokat az eljárási szabályokat, melyeket a nem magyar állampolgár 
ellen indult nyomozás során a rendőrhatóságoknak követniük kell. A javaslat teljesült, a témakörben 
az országos főkapitány közbiztonsági helyettese 2001. július 13-án intézkedést adott ki. 
 
6.3.  A jogszabálytervezetek véleményezése 
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai, az adatvédelmi biztostól eltérően nem rendelkeznek 
törvényben biztosított feladatkörrel a jogszabály tervezetek véleményezésére, illetve 
észrevételezésére. Előfordul azonban, hogy a jogszabály tervezetek előkészítését végzők - a 
közigazgatási egyeztetés során - megküldik a biztosok részére a norma tervezett szövegét. Ez a 
leggyakrabban akkor történik, amikor vizsgálatának eredményeként a biztos az Obtv. 25. §-ában 
foglaltakra figyelemmel javaslatot tesz jogszabály alkotásra, módosításra vagy kiegészítésre.  Ezekről 
a tervezetekről a biztosok állást foglalnak abból a szempontból, hogy a tervezett normaszöveg 
alkalmas lehet-e az ombudsmani vizsgálat során feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság 
orvoslására és jövőbeni megelőzésére. Van példa arra is, hogy a közigazgatási egyeztetés során a 
jogszabálytervezetet azért véleményezik, mert azok az egyes alkotmányos jogok gyakorlati 
megvalósulását szabályozzák, a jogalanyok széles körét érintik.  
Az országgyűlési biztosok olyan gyakorlatot alakítottak ki, hogy csak olyan normák tervezeteivel 
kapcsolatban tesznek észrevételeket, amelyről vizsgálati tapasztalatokkal rendelkeznek. 
 
6.3.1. Törvényalkotással és módosítással kapcsolatos jogszabály tervezetek 
 
1. Gy 338/2001.: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 
módosításáról szóló norma tervezet. A módosítást az Alkotmánybíróság határozata tette időszerűvé. 
Az Igazságügyi Minisztérium - mint előterjesztő - a biztosok észrevételeit figyelembe vette, annak 
megfelelően átdolgozta a véleményezésre megküldött jogszabály szövegét. A törvényt módosító 
2001. évi XC. törvény 2001. december 20-án hatályba lépett.  
2. Gy 318/2001.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosításáról szóló jogszabály tervezet. A törvény módosítására a biztosok több javaslatot tettek, 
melyek részben beépültek a jogszabály tervezetbe. A Szociális- és Családügyi Minisztérium elfogadta 
a nevelőszülői jogviszony törvényi szintű szabályozására, a gyermekotthonok és a speciális 
gyermekotthonok átalakításának felgyorsítására vonatkozó újabb részhatáridők megállapítására, a 
gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő külföldi kiskorúakról való egységes nyilvántartás 
vezetetésére irányuló ombudsmani kezdeményezéseket. Nem vette figyelembe azonban a 
minisztérium azt a javaslatot, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó kötelezett esetében is lehetőség 
legyen a tartásdíj gyámhivatal általi megelőlegezésére. A jogszabály módosításának tervezetét az 
Országgyűlés a 2002. február 26-i ülésén tárgyalta és a törvényt módosította. 
3. Gy 300/2001.: A hírközlésről szóló törvény tervezetére az országgyűlési biztos nem tett javaslatot, 
a tervezetet mégis észrevételezte. A jogalkotó az országgyűlési biztos észrevételeit csak részben 
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vette figyelembe. A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény - a 18. § (1) bekezdése, a 27. §, a 41. §, a 
108. § (2)-(4) bekezdése, valamint a 106. §-ban foglalt rendelkezések és megjelölt §-ok kivételével - 
2001. december 23-án hatályba lépett. 
4. Gy 316/2001.: Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény tervezetére országgyűlési 
biztosi ajánlás nem volt, a korábban hivatalban volt országgyűlési biztos mégis több változatát 
véleményezte a tervezetnek. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium az országgyűlési biztos 
észrevételeit általánosságban és részleteiben is elfogadta, azok közül azonban néhányat más 
jogszabályba kíván beépíteni. A jogszabály még nem lépett hatályba. 
5. Gy 346/2001.: A közvetítői tevékenységről szóló törvény megalkotására az országgyűlési biztos 
nem tett az Obtv. 25. §-a szerinti javaslatot. Az Igazságügyi Minisztérium által megküldött jogszabály 
tervezetről mégis állást foglalt. A tervezet közigazgatási egyeztetést követő szövegváltozata szerint a 
minisztérium a biztos észrevételeit figyelembevette. A jogszabály még nem lépett hatályba.  
6. Gy 321/2001.: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításának tervezetéről 
ugyancsak országgyűlési biztosi javaslat nélkül foglalt állást az ombudsman. Véleményét az 
Igazságügyi Minisztérium nem osztotta. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény 2002. január 1-jén hatályba lépett, de a módosító 
jogszabály nem tartalmazza az országgyűlési biztos javaslatát. 
 
6.3.2. Kormányrendelet módosítására irányuló norma tervezetek 
 
1. Gy 333/2001.: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) kormányrendelet módosításának tervezetét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
azért küldte meg véleményezésre az országgyűlési biztosoknak, mert egyes rendelkezései a 
kisajátításról szóló 1976. évi 24. tvr. végrehajtására kiadott 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosítását 
is célozták, ez utóbbi jogszabály módosítására pedig az ombudsmanoknak volt ajánlása. Figyelemmel 
arra, hogy a tervezet vonatkozó rendelkezései az ajánlásoknak megfeleltek, az országgyűlési 
biztosok azzal egyértettek. A jogszabály még nem lépett hatályba.  
2. Gy 314/2001.: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendelet módosítását az OBH 3646/1998. 
számú jelentésében javasolta az országgyűlési biztos. Rámutatott ugyanis, hogy a vízforgatók 
kötelezően előírt beépítésével kapcsolatos jogi szabályozás hiányos. A normát módosító tervezet 
végül tartalmazta az ajánlásnak megfelelő rendelkezést, ezért azt az országgyűlési biztos elfogadta. A 
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 
és üzemeltetéséről szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2002. január 1-jén hatályba lépett. 
 
6.4. Ajánlások az Országgyűlésnek 
 
Az Obtv. 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az országgyűlési biztos és általános helyettese 
éves parlamenti beszámolójukban az Országgyűlés elé terjesztik azokat a kirívóan súlyos, illetve az 
állampolgárok nagyobb csoportját érintő alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságokat, amelyeket 
vizsgálataik során feltártak. A 2001. évi tevékenységükről szóló beszámoló keretében az 
országgyűlési biztos és általános helyettese - a szóban forgó törvényi felhatalmazás alapján - a 
következőket terjesztik elő:  
 
6.4.1. A fenntartott ajánlások 
 
1. A tisztességes eljáráshoz fűződő garanciák hatékony biztosítása, az összeférhetetlenség 
megszüntetése és a jogbiztonság követelménye érvényesítése érdekében fenntartjuk, hogy a 
rendőrségtől vonják el a rendőrségi fogdában fogvatartott személy rendkívüli halála, valamint a rendőr 
lőfegyverhasználata kivizsgálásának hatáskörét.  
2. A kártérítéshez való joggal, valamint a jogállamiság és az abból fakadó jogbiztonság 
követelményével összefüggésben támogatjuk a módosított büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvénynek a kártalanítás lehetőségét szűkítő rendelkezései módosítását úgy, hogy a törvény 
biztosítsa annak az ártatlanul fogvatartott vagy elítélt személy kártalanításának a lehetőségét, aki az 
alapügyben nem fellebbezett előzetes letartóztatásának elrendelése, illetve az ügyet jogerősen 
befejező ítélet ellen. 
3.  A nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangja, a jogbiztonság követelménye, 
továbbá a tulajdonhoz és az örökléshez való jogok biztosítása érdekében fenntartjuk, hogy az 
Országgyűlés mielőbb - figyelemmel az 1947. évi XVIII. törvényben kihirdetett párizsi békeszerződés 
29. cikkely 3. pontja, valamint 32. cikkely 2. pontja, továbbá az 1946. évi XV. törvénnyel becikkelyezett 
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magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény, és az 1964. február 3-án aláírt magyar-csehszlovák 
vagyonjogi egyezmény rendelkezéseire - teljesítse a nemzetközi szerződésekkel okozott károk 
kárpótlásáról szóló törvény megalkotására irányuló kötelezettségét. 
4. A diszkrimináció tilalma, továbbá a jogállamiság és annak lényeges elemét képező jogbiztonság 
követelményének fokozott biztosítása érdekében egyetértünk a rendőrségi fogdában, a katonai 
fogdában és a bv. intézetben elhelyezett előzetes letartóztatottra vonatkozó - jelenleg IM, BM és HM 
rendeletekben megfogalmazott - fogvatartási szabályoknak az új büntetés-végrehajtásról szóló 
törvénybe való beiktatásával.  
5. Fenntartjuk a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 
módosítására irányuló azon kezdeményezést, miszerint - figyelemmel az ártatlanság vélelmére - a 
törvény egyenlő feltételekkel - akár megelőlegezéssel, akár visszafizetéssel - biztosítsa a hivatásos 
állomány tagjai részére a fegyelmi, a kártérítési és a szolgálat ellátásával összefüggő büntető 
eljárásokban a jogi védelem költségeit, illetve a jogi védelem hivatalból történő ellátásának 
lehetőségét, továbbá a hivatásos állomány külszolgálatának díjazása a törvényben fogalmazódjék 
meg általános szabályként. 
6. Támogatjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény olyan tartalmú 
módosítását, amely - a gyermeki jogok, a diszkrimináció tilalma és a jogegyenlőség, továbbá a 
jogállamiság és annak lényeges elemét képező jogbiztonság követelményének megfelelően - 
lehetővé teszi a gyermektartásdíj megelőlegezését olyan esetben, amikor a díj fizetésére kötelezett 
ismeretlen helyen tartózkodik. 
7. A gyermekeket megillető fokozott gondoskodás maradéktalan biztosítása érdekében fenntartjuk a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet mellékletének olyan módosítására 
irányuló ajánlást, hogy az intézményi átalakulásra nyitva álló meghosszabbított átmeneti időszakban 
is legyen kötelező a gyermekotthonokban a pszichológusi és a gyógypedagógusi szolgálat.  
8. A személyi szabadságában korlátozott, rendőrségi fogdában elhelyezett személyt is megillető 
élethez, valamint a lehető legmagasabb színtű testi és lelki egészséghez való jog, továbbá a 
jogbiztonság követelményének érvényesítése érdekében támogatjuk a Rendőrség Fogdaszolgálati 
Szabályzatának miniszteri rendeletben történő kiadását. 
9. Az egészséges környezethez, a lehető legmagasabb színtű testi és lelki egészséghez való jog, 
továbbá a jogbiztonság követelménye biztosítása érdekében - hasonlóan a vezetéknélküli távközlési 
építmények által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeinek egészségügyi 
miniszteri rendeletben való meghatározásához - támogatjuk az egyéb létesítmények, illetve 
készülékek által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeinek miniszteri 
rendeletben való szabályozását.  
 
6.4.2. A 2001. év tapasztalatai alapján kialakított ajánlás 
 
Javasoljuk, hogy - a tulajdonhoz való jog, valamint a jogállamiság és annak lényeges elemét képező 
jogbiztonság követelménye biztosítása érdekében - az Alkotmánybíróság 46/2000. (XII.14.) AB számú 
határozatával megsemmisített, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. 
törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyett az Országgyűlés hozzon az életüktől és 
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. 
§-ának (1) bekezdése alapján járó egyösszegű kárpótlás mértékét meghatározó törvényt. 
 
6.4.3. Az Országgyűlés vizsgálatát igénylő esetek 
 
6.4.3.1. Megismételt ajánlások 
 
1. Támogatjuk azt a kezdeményezést, ami szerint az Országgyűlés még az új büntetés-végrehajtásról 
szóló törvény megalkotását és hatályba lépését megelőzően vizsgálja meg az egészségügyről szóló 
törvény hatálya alá tartozó (beteg) fogvatartott személyek alkotmányos jogaival összefüggő sérelmek 
felszámolásának lehetőségét. 
2. A diszkrimináció tilalma, továbbá a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához 
való jog érvényesülése érdekében egyetértünk azzal, hogy az Országgyűlés vizsgálja felül és annak 
eredményétől függően törölje a létszámcsökkentéssel kapcsolatos végkielégítés kifizetése 
költségvetési támogatására a közmédiumok részére (a Magyar Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt.) 
tett megállapodási ajánlatnak azt a részét, amely az öt évre szóló újrafoglalkoztatási tilalmat írja elő.  
 
6.4.3.2.  A 2001. év tapasztalatai alapján kialakított ajánlás 
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A közérdekű adatok megismeréséhez és a diszkrimináció mentes elbánáshoz való jog, valamint az 
esélyegyenlőség állami célkitűzései megvalósítása érdekében kérjük, hogy az Országgyűlés vizsgálja 
meg a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény mielőbbi olyan tartalmú módosításának 
lehetőségét, ami szerint a siketeknek szóló jelnyelvi tolmácsolás és feliratozás egyes fontosabb 
műsorok tekintetében  kötelező legyen.  
 
Ide a 6. számú táblázat kerül - lásd 6_.xls 6. számú táblázat  
 
Budapest, 2001. március 29. 
 
 
Dr. Takács Albert      Dr. Lenkovics Barnabás 
állampolgári jogok országgyűlési    állampolgári jogok országgyűlési 
biztosának általános helyettese     biztosa 
 



VII. Az országgyűlési biztosok közös hivatalának beszámolója 
 
A 2001. év jelentős változásokat hozott az intézmény életében: június 30. napjával  lejárt az 1995-ben 
megválasztott első országgyűlési biztosok mandátuma; 2001. július 1. napján hatályba lépett a 
köztisztviselők  jogállásáról szóló törvénymódosítás; ugyanezen napon kezdte meg hivatali 
működését a júniusban megválasztott állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános 
helyettese, illetve folytatta az újraválasztott nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, 
majd december 12-től az új adatvédelmi biztos; december 20-án hatályba lépett az országgyűlési 
biztos hatáskörét módosító 2001. évi XC. törvény; elérhető közelségbe került (a beszámoló 
készítésének idején már meg is történt) a hivatal új székházba költözése. 
Az előző évi beszámolójukban az országgyűlési biztosok érintőlegesen számot adtak öt és féléves 
tevékenységükről,  ezért most csak a legfőbb számadatokat adjuk meg a 6 év összegzéséről. Az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez az intézmény 
megalakulásától 2001. június 30. napjával befejeződően 45.727 panaszt nyújtottak be, a három 
biztoshoz összesen 52.922-t. 2001. december 31. napjával bezáróan a benyújtott panaszok száma 
56.228 volt, ebből az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez 48.500 
érkezett, az adatvédelmi biztoshoz 5218, a kisebbségi biztoshoz pedig 2510. (Az adatvédelmi 
biztoshoz 1996-tól érkezett beadványok sorsáról a Hivatalnak nincs tudomása, mert azokat az 
Adatvédelmi Iroda iktatja és kezeli.) Itt jegyezzük meg, hogy előzetesen tartottunk attól, hogy sok 
panaszos a korábban - az országgyűlési biztos hatáskörének hiánya miatt - elutasított panaszát az új 
biztoshoz címzetten megismétli, s ezzel jelentősen emelkedik majd a második félévben a panaszok 
száma. Ez azonban nem következett be. Volt ugyan néhány ilyen tartalmú beadvány, azonban ezek 
száma statisztikailag szinte értékelhetetlen.  
Ez évben 2000-hez képest egy híján ezerrel csökkent az állampolgári jogok országgyűlési biztosához 
és általános helyetteséhez benyújtott panaszok száma, azonban ennek oka ma még nem állapítható 
meg: a korábbi években is előfordult ilyen jellegű változás (például 1999-ben 1075-tel kevesebb 
panaszt nyújtottak be, mint 2000-ben.). 
A csökkenés egyik oka lehet az is, hogy a Polt Péter legfőbb ügyésszé választása miatt több mint egy 
évig betöltetlen általános helyettesi posztja és a ciklusváltás következtében - a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően  -  visszafogottság jellemezte az országgyűlési biztosok megyelátogatásait, s 
általánosságban is a nyilvánosság előtt való szereplését. Általános tapasztalat volt az elmúlt években, 
hogy a megyelátogatások idején ugrásszerűen megnőtt az adott megyéből érkezett panaszok száma, 
illetve ha az országgyűlési biztosok jelentősebb vagy átfogó vizsgálatok eredményével a nagyobb 
nyilvánosság elé léptek, az adott témakörben több panasz érkezett.    
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2001-ben megyelátogatást nem tartott. Ennek 
ellensúlyozására a jelentősebb vagy nagyobb érdeklődésre számot tartó vizsgálatok lezárása után - a 
korábbi évekhez képest - több sajtóközleményt bocsátott ki; ezek száma meghaladta a 20-at. Ezzel az 
eszközzel Gönczöl Katalin és Lenkovics Barnabás, valamint Takács Albert is élt.   
A  Hivatal közreműködésével Majtényi László adatvédelmi biztos szervezett június 13-15 között 
munkalátogatást Bács-Kiskun megyébe, amelynek keretében a megyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőség, a megyei földhivatal és rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza polgármesteri hivatala, a kecskeméti rendőrkapitányság, a kiskunhalasi Szilárdy 
Áron Gimnázium adatkezelését vizsgálta. Az adatvédelmi biztos egyéb hazai szakmai programjainak, 
tudományos előadásainak és dolgozatainak részletes jegyzékét saját beszámolójában adja meg. 
Gönczöl Katalin - a korábbi évekhez hasonlóan - 2001-ben is megküldte az országgyűlés 
bizottságainak azokat a jelentéseit, amelyek annak feladatkörébe tartoztak. Az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság például a  2001. február 27. napján tartott ülésén megtárgyalta a hajléktalanok 
egészségügyi ellátásának átfogó vizsgálatáról készült jelentést, amely ülésen az előadó az 
országgyűlési biztos volt. Megválasztása után az állampolgári jogok új országgyűlési biztosa és 
általános helyettese is részt vett olyan törvénytervezetek bizottsági vitáján, amelyek módosítására az 
általuk lefolytatott vizsgálat alapján ajánlást tettek. Ilyen volt például a személyi jövedelem adóról 
szóló törvény módosítása az 1 + 1 %-os felajánlások ügyében.     
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének meghívására az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa és általános helyettese december 17-én bemutatkozó látogatást tettek 
Kecskeméten. A megyében dolgozó jegyzők értekezletén Lenkovics Barnabás az országgyűlési 
biztosnak az alkotmányos jogok érvényesülése  érdekében alkalmazható sajátos eszközeiről tartott 
előadást, Takács Albert pedig az egészséges környezethez való jog alkotmányos szintű problémáit 
vázolta. 
Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elfogadta számos hazai szakmai-
tudományos fórum meghívását. Egyebek között előadást tartott "Az emberi jogok és a jogalkotás 
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aktuális kérdései" címmel az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája szervezésében megrendezésre kerülő "Fesztivál a határon" 
című közéleti fórum keretében Kőszegen (augusztus 23.), "Az emberi jogok etikai tartalmáról" címmel 
a Kárpát-medencei Jogász Találkozón Agárdon (augusztus 28 - szeptember 2. között), a "Magánjog 
és közjog határkérdései" címmel a Miskolci Egyetem által szervezett, a "A magyar magánjog az 
európai jogfejlődés áramában" elnevezésű nemzetközi konferencián Miskolcon (szeptember 28-29.) 
és "A környezetvédelem polgári jogi lehetőségei" címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 
Visegrádon szervezett, a környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás alapvető kérdéseivel 
foglalkozó konferencián (december 13.).  
Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának hazai szakmai 
programjait, tudományos előadásainak és dolgozatainak részletes jegyzékét saját beszámolója 
tartalmazza. 
2001 április 19-én a főpolgármester kezdeményezésére mindhárom biztos (Gönczöl Katalin, 
Kaltenbach Jenő és Majtényi László) beszámolót tartott a Fővárosi Közgyűlés előtt  elsősorban a 
fővárosi közigazgatást, de összességében a fővárost érintő ügyekben szerzett tapasztalatairól. A svéd 
parlament alkotmányügyi bizottságának delegációját fogadta vezető munkatársaival együtt  az 
Országgyűlési Biztosok Hivatalában szeptember 6-án Kaltenbach Jenő, Lenkovics Barnabás és 
Takács Albert. 
Az ombudsman-váltás évében a belföldi szakmai programok mellett a hivatalos külföldi utazások 
száma is értelemszerűen jelentősen csökkent 
Az Ombudsmanok Európai Hálózata és a francia gyermekjogi biztos, Claire Bisset (French 
Defenseure des Enfants) szervezésében Párizsban került sor az  Ombudsmanok Európai Hálózata a 
Gyermekekért (European Network of Ombudspesrons for Children) éves közgyűlésére október 10-12-
én, amelyen Takács Albert vett részt munkatársával, ahol előadásban számolt be az előző hat év 
folyamán  indított vizsgálatokról, különös tekintettel a hivatalból kezdeményezett vizsgálatokra, 
amelyek részletesen feltárták az otthont nyújtó gyermekintézményekben élő gondozottak, a középfokú 
oktatási intézményekben tanuló diákok, az állami gondoskodásban részesülő külföldi kiskorúak 
alkotmányos jogainak érvényesülését. A saját szüleik által súlyosan bántalmazott kiskorúak 
helyzetére tekintettel az általános helyettes átfogó vizsgálatot kezdeményezett a családon belül 
nevelkedő veszélyeztetett kiskorúak alkotmányos jogai érvényre jutásának felderítése érdekében.  
Az Európai Ombudsmanok VII. Kerekasztal Találkozója  november 21-23-án Zürichben Lenkovics 
Barnabás részvételével zajlott le. A program három témakört ölelt fel: A "jó kormányzati tevékenység" 
alapvető követelményei az esetjog tükrében, az Európai  Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkelye 
szempontjából; az emberi jogok érvényesülése a rendőrség és más "kényszerítő eszköz" 
alkalmazására jogosult  szerveknél, valamint az együttműködés és az információáramlás a tagállamok 
ombudsmanjai, valamint az ombudsmanok   és az Európa Tanács között. Az első téma felvezető 
előadását Jean Paul Costa, az Európa Tanács elnökhelyettese, a második téma bevezető előadását 
Polt Péter tartotta, a harmadikét pedig Alvaro Gil-Robles, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, majd 
a résztvevők kisebb csoportokban vitatták meg a részletkérdéseket, s lehetőségük volt tapasztalat-
cserére is.  Lenkovics Barnabás utazásának célja - több más kelet-európai új ombudsmanhoz 
hasonlóan - elsősorban a bemutatkozás, tájékozódás, az európai ombudsman közösséggel 
valóismerkedés és kapcsolatfelvétel volt. 
Az adatvédelmi és kisebbségi ombudsmanok külföldi programjairól és kapcsolatairól szóló 
beszámolót a saját éves beszámolójuk tartalmazza részletesen. 
A biztosokon kívül több munkatársuk is részt vett hazai és nemzetközi rendezvényen, tanulmányúton, 
s azokon előadásokat is tartottak. Ezek részleteiről a biztosok saját beszámolóikban adnak 
tájékoztatást. 
Az országgyűlési biztosok 2001-ben is eleget tettek az Obtv. 27. §-ában előírt éves beszámolási 
kötelezettségüknek. A parlament plenáris ülése előtt 8-8 bizottság hallgatta meg Gönczöl Katalin, az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosát és Majtényi László adatvédelmi  biztost, és 4 Kaltenbach 
Jenőt, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát. Az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan mindhárom biztos beszámolóját megvitatta az Alkotmány- és igazságügyi bizottság, az 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság és az Önkormányzati és rendészet bizottság, valamint 
az elmúlt évben először a Foglalkoztatási bizottság. Az általános biztost és adatvédelmi biztost 
ezeken kívül még az Egészségügyi és szociális bizottság, a Gazdasági bizottság és a 
Környezetvédelmi bizottság, továbbá Gönczöl Katalint az Ifjúsági és sportbizottság, Majtényi Lászlót 
pedig az Informatikai és távközlési bizottság. Valamennyi bizottsági ülésen élénk szakmai vitát váltott 
ki a biztosoknak az adott bizottság profiljába illeszkedő rövid beszámolója, amely taglalta a 
vizsgálatok során észlelt alkotmányos visszásságokat, az általuk tett kezdeményezéseket és 
ajánlásokat, s azok fogadtatását az érintett szervek részéről. 
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Az országgyűlési képviselők mind a bizottsági üléseken, mind a parlament plenáris ülésén a 2000. 
évről szóló beszámolót  nagy arányban fogadták el. A bizottsági üléseken szinte nem volt nemleges 
szavazat, a plenáris ülés pontos számadatait az 1. számú táblázat mutatja. 
                                    
1. számú táblázat 
Az országgyűlési biztosok beszámolóját elfogadó szavazatok aránya %-ban* 

 
 1995-96 1997 1998 1999 2000
 évekről történt beszámoló 

Állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa és általános helyettese 

99,6 99,3 95,6 96,7 96,0

Nemzeti és etnikai jogok 
országgyűlési biztosa  

99,6 98,6 95,2 89,7 95,3

Adatvédelmi biztos 95,3 88,8 82,7 87,3 90,0
 
Az "igen" szavazatok számát a plenáris ülésen szavazó, vagy a szavazástól tartózkodóországgyűlési 
képviselők számához viszonyítottuk. 
Az országgyűlési képviselők és a biztosok kapcsolata továbbra sem korlátozódott a kötelező 
beszámolókra. Mint azt már korábban érintettük,  egyes bizottságok érdeklődést mutattak a biztosok 
átfogó vizsgálatai iránt, illetve szívesen vették a biztosok jelenlétét  a törvénymódosítási javaslatok 
megvitatása során. Ez az adatvédelmi biztos részéről jogszabályi köztelezettség is, de a biztosoknak 
a munkájuk során szerzett gyakorlati tapasztalata elősegítheti az egyes jogi normák adekvát 
megfogalmazását. A parlamenti bizottságok előtt tovább folyt az anti-diszkriminációs törvény 
előkészítési munkálata, amelynek szükségességét a kisebbségi biztos vetette fel először, s ő 
készítette el munkatársaival az első szöveg-tervezetet is. 
Talán az előző évi beszámoló során elhangzott "felhívásnak" is köszönhető, hogy míg az első öt és 
félévben összesen 58 beadvány érkezett országgyűlési képviselők részéről az országgyűlési 
biztosokhoz, az elmúlt évben 26; ebből 18 az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és 
általános helyetteséhez, 2 a kisebbségi biztoshoz, 6 pedig az adatvédelmi biztoshoz. A beadványok 
"alanya" 6 esetben a képviselő volt, a többiben választópolgárok panaszait továbbították. Ezen ügyek 
közül 2 még folyamatban van, 3 ügy vizsgálati jelentéssel fejeződött be. Ajánlással zárult  Farkas Imre 
képviselő beadványa (OBH-4779/2001.) a Nagyrév községben az árvízkárok elhárításával 
összefüggő másodlagos károk  következményeinek végleges  megoldása  érdekében.  A többi 
beadványt sajnos el kellett utasítani, mert valamilyen - az előző fejezetekben részletezett - eljárási 
akadály merült fel. Ennek ellenére fontosak a biztosok számára a képviselői jelzések, mert átfogó 
vagy célvizsgálat lefolytatásának lehetséges területeire hívják fel a biztosok figyelmét. 
Az előző évek beszámolóiban szinte kivétel nélkül szerepelt a hivatal megoldatlan elhelyezése: a 
Budapest, V. ker., Tüköry u. 3. szám alatti épület kis alapterületű, kedvezőtlen belső elrendezésű  
épület volt, több munkatársunk egymást váltva dolgozott az íróasztaloknál, és a dolgozószobák 
nagyobb része hátsó- vagy szellőző udvarra nézett. 2001-ben megkezdődött a Kormány 3071/1998. 
számú határozatának végrehajtása, amelynek során Kincstári Vagyoni Igazgatóság megrendelésére 
megindultak a Budapest, V. ker., Nádor utca 22. szám alatti épületben a felújítási munkálatok. A 
kormányhatározat teljes végrehajtására azonban nem került sor. Annak értelmében ugyanis 
megmaradt volna a korábbi, Tüköry utcai székház, amelyet egybenyitottak volna a Nádor utcai épület 
I. és II. emeletével.  Ehelyett "megkaptuk" a Nádor utcai épület földszintjét és pincéjét, azonban el 
kellett hagynunk a régi irodaépületet. Előrelépést jelent, hogy ügyfeleinket kulturált, a dolgozók 
biztonságának is megfelelő panaszirodán tudjuk fogadni, megteremtődtek az intézmény feladatainak 
maradéktalan ellátásához szükséges könyvtár létesítésének feltételei, s az intézményhez méltó 
tanácsterem is van az épületben. A földszinten azonban  - az épület műemlék-jellegére tekintettel -  
irodának alig, vagy nem megfelelő helyiségek kerülhettek kialakítására, így nem szűnt meg az a 
helyzet, hogy munkatársaink egy része továbbra is dolgozószobának alkalmatlan, sötét helyiségben 
kénytelen dolgozni. A pince - vizesedése miatt - beláthatatlan ideig még alkalmatlan bármilyen 
hasznos funkcióra. Jelenleg még felmérhetetlen problémát jelent az is, hogy a hivatal egy egészen 
más funkciójú gazdálkodó szervezettel, a szintén nagy külső ügyfélforgalmat lebonyolító Országos 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ellátási és Beruházási Igazgatóságával került 
"társbérletbe". Az elfogadható megoldás az lenne, ha az OTP másfél éven belül várható kiköltözése 
után a hivatal megkapná az egész épületet. A teljes épület látszik ugyanis alkalmasnak arra, hogy 
hosszú távon megoldja a hivatal munkatársainak  megfelelő elhelyezését és a hivatal működtetésével 
együttjáró egyéb funkciókat is. Megjegyezzük, hogy még a beszámoló készítésének időpontjában 
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sem megnyugtató az intézmény új székházának jogi helyzete; a KVI sürgetésére a hivatal januárban 
kiköltözött a régi székházból, elfoglalta a számára kijelölt  helyiségeket, az épületben való 
tartózkodásának jogcíme azonban máig tisztázatlan (az általunk használatba vett terület kisebbik 
része állami, több mint 80 %-a azonban önkormányzati tulajdonban van; tudomásunk szerint a 
felújított épületre használatba vételi engedély nincs, stb.), ami nehézséget okoz - többek között - a 
különböző szolgáltatókkal való szerződések megkötése vagy a felújítás hibáinak kijavíttatását 
szolgáló garanciális igények érvényesítése során. 
2001-ben sem változtak a munkavégzés technikai feltételei. Amint azt évről-évre jeleztük, a hivatal 
számítástechnikai rendszerét öt - hat éve alakították ki, abban jelentős fejlesztés nem történt az 
országgyűlési biztosok első ciklusában. A fizikai és erkölcsi elavultság számos problémát okozott az 
elmúlt években. A legtöbb gondot a nyilvántartási - iktatási és statisztikai - rendszer jelenti: az 
adatbázis méretéből, komplexitisából és az ehhez használt adatbázis-kezelő rendszer korlátaiból 
adódóan mindennapossá váltak a meghibásodások, adatbázis-sérülések. A hozzánk forduló 
állampolgárok igényének, de a kormány által meghatározott célkitűzéseknek megfelelő informatikai 
rendszert a hivatal az évenként ilyen célra felhasználható néhány millió forintos keretéből önállóan 
nem tudott volna kialakítani. Hivatalunk azonban jelentkezett a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai 
Kormánybiztossága által meghirdetett "Elektronikus kormányzat" címen meghirdetett pályázatára, s 
annak eredményeként 32 millió forintos támogatáshoz jutott a beszámolási időszak végén. Bízunk 
abban, hogy további 8 millió forintos önerővel  2002-ben meg tudjuk valósítani a szolgáltatás-
központú szemléletre épülő iktatórendszert, s következő jelentésünkben jelentős fejlődésről adhatunk 
számot, mert a fejlesztés eléri célját: az országgyűlési biztosokhoz forduló állampolgárok gyorsabb és 
rugalmasabb kiszolgálását, az Adatvédelmi Nyilvántartás és a biztosok jelentéseinek, közleményeinek 
internetes elérését, a kormányszervekkel és a közigazgatási szervekkel való közvetlen 
kapcsolattartást, a belső hivatali információ-áramlás javulását, s mindezekkel együtt költség-
megtakarítást is. 
Több mint másfél évvel dr. Polt Péternek, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános 
helyettesének 2000. május 16-án történt legfőbb ügyésszé választása után 2001. december 12-én állt 
helyre az alkotmányos rend abban az értelemben, hogy a három biztos és az általános helyettes 
posztja is be lett töltve. Az intézmény 1989-ben történt alkotmányossá tételét követően 1995-ben 
megválasztott első országgyűlési biztosok mandátuma 2001. június 30. napján lejárt. A parlament 
2001. június 19. napján megválasztotta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának dr. Lenkovics 
Barnabást, általános helyettesének dr. Takács Albertet, s élve az Obtv. 4.§ (5) bekezdése által adott 
lehetőséggel, újraválasztotta dr. Kaltenbach Jenőt, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyűlési biztosát. Az adatvédelmi biztos posztja december 11. napjáig, dr. Péterfalvi Attila 
megválasztásáig betöltetlen volt; ezen időpontig - a három hivatalban lévő biztos megállapodása 
alapján - jogkörét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa gyakorolta az adatvédelemmel és az 
információ-szabadsággal összefüggő jogok tekintetében az adatvédelmi törvény rendelkezéseit - a 
hatósági jellegű jogkörök kivételével - alkalmazva.  
Az  országgyűlési biztosok megválasztásának körülményei ellenére kimondhatjuk, hogy az 1999. év 
végére kialakult létszám lényegében stabilizálódott a hivatalban (lásd a 2. számú táblázatot), s 
reményeink szerint a 2001. július 1. napján hatályba lépett köztisztviselői törvény módosítás, amely 
belátható időn belül kedvező bérezést eredményez a köztisztviselők esetében, tovább csökkenti a 
nem kívánatos fluktuációt. Elfogadhatatlan és érthetetlen azonban munkatársaink számára, hogy a 
hivatalunkkal - alkotmányos helyzetüket illetően - azonos jogállású szervek azonos képzettségű és 
hasonló jellegű munkát végző munkatársai jelentősen magasabb bérezésben részesülnek. Ennek 
rövid időn belül történő megváltoztatását várjuk a parlamenttől. Kis létszámú intézményünkben 
megoldhatatlan gondot jelent a nem köztisztviselői besorolású munkatársaink bérhelyzete. A 
hivatalnak bevétele nincs, az a tevékenységét szabályozó törvény szerint nem is lehet, így lehetetlen, 
hogy "piaci" bért tudjunk részükre biztosítani. Szinte reménytelennek tűnik ilyen körülmények között 
egy-egy megüresedő álláshely betöltése.  
 
2. számú táblázat 
Az országgyűlési biztosok és a Hivatal munkatársai létszámának alakulása 1995. december 31. 
és 2001. december 31. között* 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Érdemi 26 66 76 83 86 84 82 
Ügyviteli 17 29 35 41 41 39 ***41 
Összesen 43 95 111 **124 **127 **123 **123 
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*Országgyűlési biztosok és hivatalvezető nélkül 
**10–17 munkatársat alkalmaztunk megbízási szerződéssel 
***ebből munkaviszonyban 11 fő 
 
Változatlanul alacsonynak tartjuk az intézmény engedélyezett létszámát: annyira szerteágazó, sokféle 
felkészültséget, szakmai ismeretet, komplexitást igényelnek a hivatal elé állított feladatok, hogy azok 
elvégzésére kénytelenek vagyunk eseti vagy tartós megbízási szerződéssel munkatársakat 
alkalmazni.  (A 2001. évi létszámadatokat a 3. számú táblázat mutatja.)  Csak így tudtuk elérni, hogy 
tovább csökkent 2001-ben a hátralékos ügyek száma: míg 2000. december 31. napján az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosához benyújtott panaszok közül - az országgyűlési biztos  
irodájában  és a Hivatal Jogi-elemző Főosztályán 2395 panasz volt befejezetlen, 2001. december 31-
én már csak 1127 A korábbi évek hátralékának feldolgozása már 2000-ben megkezdődött, amikoris 
412-vel több panaszt intéztek el, mint amennyi a tárgyévben érkezett. Ez a szám - igaz, hogy közel 
ezerrel kevesebb panasz érkezése mellett - 1318 volt 2001-ben. Ezeket az eredményeket 
munkatársaink nagyon fegyelmezett munkával, a panaszosok helyzetének átérzésével érték el. Amint 
azt az 1/14. számú táblázat mutatja, az intézmény megalakulása óta az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosához benyújtott 48.500 panasznak 2001. végén csak 2,32 % -a volt elintézetlen, 
fele annyi, mint 2000. végén, s egyharmada az 1999. évinek. Ez a mennyiség sem abszolút értékében 
sem arányában nem kedvezőtlenebb más intézményekénél, hiszen az egyes ügyek jellege is olyan 
lehet, amelynek elintézése huzamosabb időt vesz igénybe, illetve az év végén érkező ügyek a 
tárgyévben el sem intézhetőek. (A Hivatal Jogi-elemző Főosztályán 2001. december 31. napján 245 
befejezetlen ügy volt, s ezek szinte kivétel nélkül az év második felében érkeztek.) Ezért a munkáért 
köszönet illeti munkatársainkat. 
 
3. számú táblázat 
Az országgyűlési biztosok és a hivatal munkatársi létszámának alakulása 2001. december 31-
én* 
 

 Állampolgári 
jogok 
országgyűlési 
biztosa és 
általános 
helyettese 

Adatvédemi 
biztos 

Kisebbségi 
biztos 

Hivatal  Összesen 

Érdemi 26 22 12 22 82 
Ügyviteli (ktv) 5 3 2 20 30 
Munkaviszony 2 2 1 6 11 
Összesen 33 27 15 48 123 
 
*Országgyűlési biztosok és hivatalvezető nélkül 
Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 13 érdemi és 4 ügyviteli dolgozót. 
 
 
Az Alkotmánybíróság 2001. március 13. napján kelt 226/B/1999. számú határozatával 2001. 
december 15. napjával megsemmisítette az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. 
LIX. törvény 29.§ (1) bekezdésének  a), f) és h) pontját, s ezzel egyes, korábban hatáskörünkbe 
tartozó szervet kivett a vizsgálható hatóságok közül. A jogszabály-módosítási vitába a hivatalban lévő 
biztosokat bevonták, de nem minden javaslatukat fogadta el az előkészítő bizottság, illetve az 
országgyűlés. Az igazságügyi miniszter által előterjesztett módosítást az országgyűlés 2001- 
december 11. napján elfogadta, s a 2001. évi XC. törvény 2001. december 20. napján hatályba lépett. 
Az idő rövidsége miatt a módosításnak a hivatalhoz forduló panaszosok jogvédelmében bekövetkezett 
változását jelenleg még nem tudjuk felmérni, arról a következő évi beszámolónkban adhatunk számot. 
 



1. számú melléklet 
 
Szakmai kapcsolatok, előadások, publikációk 
 
Az Országgyűlés 48/2001.(VI.21.) OGY határozata értelmében 2001. július 1-jén megkezdte munkáját 
az újonnan megválasztott országgyűlési biztos és általános helyettese. 
Az új biztosok tevékenységük fontos részének tekintik, hogy a hazai és nemzetközi intézményekkel 
sikeresen kiépített együttműködést fenntartsák és tovább bővítsék. Az érintett hivatalok és 
szervezetek, összhangban az ombudsmanok célkitűzéseivel, szóban és írásban biztosították töretlen 
támogatásukról új kollégáikat. 
A hagyományok folytatásaként az Európa Parlament által 1995-ben kinevezett Európa Tanács 
(Emberi Jogok Tanácsa) 2001 novemberében Zürichben tartotta - immár hetedik - kerekasztal 
megbeszélését, valamennyi európai ombudsman, köztük az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 
részvételével. A konferencia keretében előadások, hozzászólások, megbeszélések segítették a 
szakmai és személyi kapcsolatok elmélyülését. 
Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága és a Gyermeki Jogok Európai ombudsmanjainak szervezetek 
(ENOC) által 1989-ben elfogadott egyezményt követően rendszeressé váltak a gyermekek jogaival 
foglalkozó tanácskozások. Az ENOC által szervezett párizsi kongresszuson 2001 októberében részt 
vett a helyettes ombudsman és előadást tartott a gyermekek jogainak védelmével kapcsolatos 
magyarországi tapasztalatokról. Ezt megelőzően, 2001 szeptemberében az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosának általános helyettese felkért előadó volt a Nemzetközi Közigazgatási Fórum 
Konferenciáján Milánóban. A Londonban októberben rendezett "Ha a polgár panaszt emel" 
elnevezésű konferencián az ombudsman megbízásából munkatársa ismertette előadásában a Hivatal 
tevékenységét. 
A biztosok és munkatársaik a nemzetközi kongresszusokkal azonos fontosságúnak tekintik a hazai 
rendezvényeket. Ezt a meggyőződésüket tükrözi, hogy 2001-ben 17 magyarországi rendezvényen 
tartottak előadást. Szakmai és tudományos tevékenységük eredményeit az előadásokon túlmenően 
folyóiratokban megjelent dolgozatokban ismertették.  
• Lenkovics Barnabás-Székely László: Magyar Polgári Jog. A személyi jog vázlata. Eötvös József  

Könyvkiadó, Budapest 2001. 
• Privatum Ius Commune Europe. Lenkovics Barnabás: A jog (de)moralizálása. Gondolatok a 

magzati élet védelméről. ELTE Jogi Kar, 2001. 169-182. 
• Lőrincz Lajos-Takács Albert: A közigazgatástudomány alapjai. 2. kiadás. Rejtjel Kiadó, Budapest 

2001. 
• Kovács Zsolt: A lakhatás igénye és az állampolgári jogok. Belügyi Szemle 2001. VII-VIII. 162-174. 
• Fogarassy Edit: Az első kísérlet a háborús bűnösök felelősségre vonására 1919-ben - a nullum 

crimen sine lege elv áttörése. Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, 
Tom. XVII., 2001. 93-109. 

• Fogarassy Edit: Visszamenőleges igazságtétel Közép-Kelet Európában, a rendszerváltás után. 
Jogtudományi Közlöny 2001. 9. 381-387. 

• Gál Attila: A büntető ítélkezés és a Btk. gondolkodás a büntetés középmértékéről. Magyar Jog 
2/2001. 65-80. 

A nemzeti ombudsman hivatalok között hagyományosan jó a kapcsolat. A tapasztalatok átadása 
segítséget nyújt - különösen az újonnan alakult intézményeknek - a helyi feladatok megoldásában. 
Ezen gyakorlatnak megfelelően tartott márciusban továbbképző előadást munkatársunk az Albán 
Köztársaság Ombudsmani Hivatalának dolgozói számára. 
Az országgyűlési biztosok és munkatársaik hivatali munkájuk mellett, de ahhoz szervesen 
kapcsolódóan, rendszeres oktatói tevékenységet végeznek: egyetemi illetve főiskolai tanárként 
tanítanak az ELTE budapesti és győri Állam- és Jogtudományi Karán, Jogi Továbbképző Intézetében, 
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán, az 
Államigazgatási Főiskola Továbbképző Intézetében, és részt vesznek a PhD képzésben is. 
A hivatal, mind feladatának minél jobb ellátása, mind munkatársai szakmai fejlődése érdekében 
támogat minden továbbképzési lehetőséget. Ennek megfelelően 2001-ben munkatársaink nemzetközi 
szemináriumokon vettek részt Salzburgban, San Remoban, Helsinkiben. Fiatal jogászaink közül egy - 
egyéves külföldi tanulmányút után - európai tudományos fokozatot (European Masters degree) 
szerzett, ketten tettek sikeres jogi szakvizsgát (további két főé folyamatban van), egy pedig konzuli 
szakvizsgát. PhD képzésben egy, másoddiplomás képzésben 2, a Külügyminisztérium 
nyelvtanfolyamán 3 munkatársunk vett részt. 



2. számú melléklet 
 

TÁRGYMUTATÓ  
az V. fejezetben található példatárhoz 

 
Az ügyek tárgyszavai iktatószám(ok) 

adó 2204/1999. 5987/2000. 
5432/2001. 

állampolgárság 5330/2001. 
anyakönyvezés 1951/2000. 
áramszolgáltatás 5279/2001. 
árvaellátás 3336/2001. 
árvíz 4281/2000. 3857/2000. 

4779/2001. 

belvíz 4281/2000. 1634/2001. 

bentlakásos intézmény 2400/1999. 
birtokvédelem 5833/1999. 5471/2000. 

büntetőügy 1235/1999. 4225/1999. 
5919/1999. 

csatornázás 282/2000. 
diákhitel 6389/2001. 
egészségügyi ellátás 2152/1999. 2171/2001. 

4368/2001. 4418/2001. 
4497/2001.  

építés 1634/2001. 3421/2001. 
3857/2001. 4779/2001. 

felsőoktatás 2902/1999. 3480/2000. 
4875/2000. 5171/2001. 
6389/2001. 

fogvatartott 1872/1999. 2152/1999. 
4573/1999. 4578/1999. 
4605/1999. 3114/2000. 
4479/2000. 

fogyatékos 493/2000. 3907/2000. 
5317/2000. 3266/2001. 
4876/2001. 
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földkiadás 1246/2001. 
gyámügy 2461/1999. 3329/1999. 

4163/1999. 4184/1999. 
4225/1999. 1546/2001. 
1590/2001. 4257/2001. 

gyermek, fiatalkorú  2461/1999. 3329/1999. 
4163/1999. 4184/1999. 
4225/1999. 5919/1999. 
493/2000. 1546/2001. 
1590/2001. 2171/2001. 
3336/2001. 4257/2001. 
4497/2001. 

gyógyszertár 4418/2001. 
hajléktalan Ombudsmanok a 

kilakoltatásról - 
Közlemény az 5.3. 
fejezet végén 

hivatásos állomány 2152/1999. 1302/2000. 
3144/2000. 4479/2000. 
5274/2000. 

honvédség 5274/2000. 4368/2001. 

hulladékgazdálkodás 927/1999. 2683/2000. 
3590/2000. 5032/2000. 
5385/2000. 

idősek otthona 2400/1999. 5018/2000. 

ivóvízszolgáltatás 481/2000. 
jelnyelv 3907/2000. 
kamara 458/2000. 3857/2001. 

4418/2001. 

kegyeleti jog 5350/2000. 
kilakoltatás Ombudsmanok a 

kilakoltatásról - 
Közlemény az 5.3. 
fejezet végén 

konzuli 3330/2001. 
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környezetvédelem 2845/1999. 3057/2000. 
3835/2000. 4076/2000. 
4195/2000. 4433/2000. 
5032/2000. 5471/2000. 
1652/2001. 1924/2001. 
5591/2001. 

közalapítvány 5432/2001. 
közigazgatási hivatal 3329/1999. 3750/1999. 

2683/2000. 5032/2000. 
3421/2001. 4876/20001.

közlekedés 2845/1999. 4433/2000. 
4729/2000. 1924/2001. 
3266/2001. 4876/2001.  
4076/2000. - jelentés az 
5.2.fejezet végén 

közoktatás 927/2000. 4875/2000. 
1546/2001. 1668/2001. 
2171/2001. 2547/2001. 

közszolgáltató 481/2000. 4076/2000. 
5032/2000. 5385/2000. 
5279/2001. 

lakás 2131/1999. 1814/2000. 
1942/2000. 5111/2000. 

mozgássérült 4729/2000. 5314/2000. 
3266/2001. 4876/2001. 

munka 4573/1999. 1302/2000. 
5274/2000. 

nyugdíjbiztosítás 3336/2001. 
okmányiroda 1951/2000. 3875/2000. 
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önkormányzati képviselőtestület 481/2000. 2171/2000. 
3590/2000. 4729/2000. 
5032/2000. 5111/2000. 
5987/2000. 2547/2001. 

önkormányzati szabálysértés 5833/1999. 
polgári szolgálat 3750/1999. 
polgármesteri hivatal  2204/1999. 4076/2000. 

4195/2000. 5350/2000. 

óvoda 2547/2001. 
rendőri intézkedés 347/1999. 1235/1999. 

2131/1999. 3329/1999. 
5919/1999. 1814/2000. 
2225/2000. 3330/2001. 

rendőrség hivatásos állománya 3144/2000. 
szociális ellátás 493/2000. 1942/2000. 

5018/2000. 5314/2000. 
4876/2001. 5432/2001. 

telepengedélyezés 1095/2001. 
települési hulladék 927/1999. 2683/2000. 

3590/2000. 5032/2000. 
5385/2000. 

utak 4076/2000. 4433/2000. 
1924/2001. 4779/2001. 

ügyészségi nyomozás 3649/2000. 
vám 2990/1999. 
villamos energia 5279/2001. 
víz elvezetés 282/2000. 
zajkibocsátás 2845/1999. 3057/2000. 

4076/2000. 1095/2001. 
1924/2001. 5591/2001. 



3. sz. melléklet 
 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese irodájának munkatársai 
2001. évben 

 
Bencsik Károly 
Bihari Istvánné dr. 
dr. Borza Beáta 
dr. Bódis Cecília 
dr. Déry Kinga 
Faragóné dr. Endrődi Zsuzsanna 
dr. Fogarassy Edit 
dr. Garamvári Miklós 
dr. Gál Attila 
dr. Gáspárné dr. Pere Katalin 
dr. Győrffy Zsuzsanna 
dr. Haraszti Katalin 
dr. Izafé Éva 
Kasztovszkyné dr. Szűcs Éva 
dr. Kántor Ferenc 
dr. Kiss Anikó 
dr. Kiss László 
dr. Kovács Zsolt 
dr. Kökény Lászlóné 
dr. Kristó Annamária 
dr. Kunné dr. Simonyi Anna 
Magyar Gizella 
dr. Nagy Réka 
Nagy Tiborné 
dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika 
Pap Józsefné 
dr. Pásztor Imre 
Radványiné Kecskés Katalin 
Rendes Imréné 
dr. Sátori János 
dr. Somosi György 
Sózer Róbert 
dr. Szántó Eszter 
dr. Szécsi Mária 
dr. Szilágyi Julianna 
dr. Szőnyi Zsuzsanna 
Tóth Andrásné 
Zolcsákné dr. Romasz Anikó 
dr. Zséger Barbara 
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Az országgyűlési biztosok közös hivatalának munkatársai 

2001. évben 
 
 
Andrásné dr. Bognár Ildikó    Pákolicz Csaba 
Balogh Mihályné     Pálmai István 
dr. Balsai Józsefné     Petri Istvánné 
Biki Angelika      Ricsliné dr. Gróf Aranka 
Bogáti Irén      Rózsa László 
Csákiné Varga Klára     Rózsás István 
Csécsi Benjámin     dr. Scheilinger László 
dr. Dunavölgyi Szilveszter    dr. Sipos Beáta 
Duris Imréné      Szabó Ilona 
Fehér Istvánné      Szabó Károlyné 
Festő Hegedűs Illésné     dr. Szabó Zoltán 
Franta Mária Terézia     dr. Szathmári Réka 
dr. Gáspár István     Széles Lászlóné 
Hajnal Kálmánné     Szilvási Csaba 
Hanser Ágota      Szövérffyné Mészáros Olga 
dr. Harsányi Ágnes     Szűcsné Tóth Rozália 
Hegedűs Botond     Tábori Andrásné dr. 
Kajdócsi Anikó      Táncos Mihályné 
Kaluser Sándorné     Tomolák Katalin 
Kanyó Sándor      Tordai Miklósné 
Kámány Éva      dr. Varga Tamásné 
Kelemen Gyuláné     Varga Zsolt 
Kincses Irén      Vargáné Kapa Veronika 
Komlósy Szilvia      Vargáné Szigeti-Tar Anita 
Korda Katalin      Váczy Ernőné dr. 
Kovács Attila      dr. Wolf Erzsébet 
Kovács Erika      Zámbó Jenőné dr. 
Kővári Árpádné 
Listárné Nagy Éva 
Lukácsné Külits Kornélia 
dr. Maléth Anett 
Marikné dr. Budai Andrea 
Medvegyné dr. Kertész Éva 
Müller Zsolt 
dr. Nagy Erzsébet 
Némethné Mészáros Erzsébet 
Novákné Száraz Margit 


