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BEVEZETŐ 

 
A helyi ombudsman intézménye Szabadka Város Önkormányzatának területére 
alakult, mint független és önálló szerv, amely munkájáért csak Szabadka Város 
Képviselő-testületének tartozik felelősséggel. A helyi ombudsman védi a polgárok és 
jogi személyek jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok 
jogszerűtlen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. 
Gondoskodik továbbá az emberi és kisebbségi jogok és szabadságok betartásáról. A 
helyi ombudsman nem vonhatja vizsgálat alá az olyan eljárás elindítása iránti kérelmet, 
amely Szabadka Város Képviselő-testülete és a Városi Tanács a munkájára 
vonatkozik (kivéve, ha másodfokú szervként lép fel a közigazgatási eljárásban), 
valamint, ha a polgármester munkájára vonatkozik. 
 
A Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló rendelet 40. szakaszának 1. 
bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/14 és 35/19 száma) értelmében 
Szabadka város helyi ombudsmanja évente egyszer, de legkésőbb március 31-éig 
beszámolót terjeszt a képviselő-testület elé, amelyben értékeli az önkormányzati 
szervek és közszolgálatok munkáját az emberi jogok és szabadságok védelme 
szempontjából, közli az észlelt mulasztásokat és intézkedéseket és lépéseket javasol 
azok orvoslására. 
 
A Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala 2022. évi működéséről szóló 
beszámoló ismerteti a panaszok számát és összetételét, valamint azon polgárok 
folyamodványait, akik nem a felügyelt szervek munkájával kapcsolatban tettek 
panaszt, de jogi segítséget kaptak, továbbá a közigazgatási szervek működésének 
általános értékelését az előírások betartása és az észlelt mulasztások tekintetében, és 
ajánlásokat ad azok kiküszöbölésére, ismerteti a hivatal helyi közösségekben végzett 
munkáját és a médiákkal folytatott együttműködését. A statisztikai adatok mellett 
bemutatjuk az egyes ügyeket is, amelyekkel az előző évben foglalkoztunk. 
 
A Helyi Ombudsmani Hivatal a beszámolási időszakban, mint az előző időszakokban 
is, jogi támogatást nyújtott mindazoknak a polgároknak, akik tanácsot és magyarázatot 
kértek különféle jogi problémák és kételyek letisztázására tanácsadás és magyarázat, 
valamint megfelelő eljáráshoz vagy illetékes hatósághoz utalás formájában történő 
segítségnyújtás céljából. 
 
A Helyi Ombudsmani Hivatal 2022 folyamán többek között különösen a gyermekek 
szerencsejátékokkal kapcsolatos jogai védelmének, valamint az időskorúak fogyasztói 
jogainak védelmére fordított figyelmet.  
 
A 2022. évben a Helyi Ombudsmani Hivatal több online szemináriumon, előadáson is 
részt vett, melyek közül a legjelentősebbek: 

- Felelősség a gyermekjogok védelmében elnevezésű konferencia  
- A Szerbiai Helyi Ombudsmani Hivatalok elnevezésű szakmai tudományos 
konferencia. 
 
A helyi ombudsman és helyettesei tagjai a Szerbiai Ombudsmanok Szövetségének, 
melynek előző évi munkájában aktívan részt vettek, többek között a helyi 
ombudsmanokról szóló törvény szövegének kidolgozásában. 
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A HELYI POLGÁRI JOGVÉDŐ – HELYI OMBUDSMAN INTÉZMÉNYÉRŐL 

 
A polgári jogvédő intézménye Svédországban jött létre még 1809-ben, a végrehajtó 
hatalom ellenőrzése céljából, az „ombudsman“ kifejezés pedig azt a személyt jelöli, 
aki „meghallja a népet“. Ennek az országgyűlési biztosnak az volt a feladata, hogy a 
királlyal és a kormánnyal betartassa a törvényeket. Hatáskörei napjainkig jelentősen 
nem változtak. A 20. század hatvanas éveitől felerősödött az intézmény szerepe „sui 
generis“ testületként. 
 
Az emberi jogok védelmére létrehozott intézményekkel kapcsolatos első nemzetközi 
dokumentumot az ENSZ hozta meg Irányelvek az emberi jogok védelmét szolgáló 
nemzeti intézmények működésére címen, melyet 1978-ban fogadtak el Genfben, az 
emberi jogok védelmét szolgáló nemzeti és helyi intézményekről tartott 
szemináriumon. Ennek megfogalmazásához az akkori „helyi” ombudsmanok is 
hozzájárultak. 
  
A polgári jogvédelem intézményét Szerbia 2005-ben vezette be jogrendjébe a polgári 
jogvédőről szóló törvény meghozatalával, 2006-ban pedig az ország alkotmánya 
megerősítette. 
 
Az emberi jogok védelmezése iránti igény, illetve az államigazgatás új, a korszerű 
államkoncepciónak megfelelő, emberközpontú „külső” ellenőrzési és felügyeleti 
formák iránti igény észlelése új mechanizmusokat követelt meg az emberi jogok 
védelmezésére, és az idők során kiderült, hogy erre a legmegfelelőbb az ombudsman 
intézménye. Az intézmény alapvető célja a szabálytalanságok és törvénytelenségek 
megakadályozása, illetve az ún. rossz hivatali bánásmód orvoslása, és közvetlenül az 
emberi jogok érvényesítésének és védelmének eszméjéhez kapcsolódik, minek 
következtében az ombudsmant ma is a polgárok jogainak védelmezőjeként definiálják.  
 
A helyi ombudsman éves beszámolója a legfontosabb dokumentum, amellyel 
munkáját ismerteti a nyilvánosság előtt. A helyi ombudsman intézményének 
hatékonysága mindenekelőtt abból a lehetőségből ered, hogy a képviselő-testület elé 
terjesztett beszámolója alapján felhívja a nyilvánosság figyelmét és rámutasson a 
képviselő-testületnek a polgárok panaszaira. Már maga a tudat, hogy az ombudsman 
felügyeletet gyakorol munkájuk felett, pozitív hatással van az egész közigazgatási 
rendszerre, működése pedig ezáltal nyilvánosabbá és jogszerűbbé válik. 
 
Az ombudsman által megfogalmazott kritika a polgárok érdekeit szolgálja, de egyben 
a felügyelt jogalanyokét is, mert az adminisztráció hatékonyabb működését és az 
eljárás minőségének növelését célozza. 
 
A tény, hogy a polgárok elérhetik a helyi ombudsmant akár telefonon akár 
személyesen, vagy email útján, valamint, hogy az elérhetőség kevésbé bürokratizált, 
lehetővé teszi a sikeres és hatékony jogi fellépést.  
 
A helyi ombudsmani hivatalok létrehozásának fő oka, hogy az állampolgárok jogaik és 
szabadságaik jelentős részét a helyi önkormányzati szervek, valamint a közhatalmat 
gyakorló és az önkormányzat által alapított közintézmények, közvállalatok és egyéb 
szervezetek előtt gyakorolják. Ezt a tényt számos ország felismerte, köztük Szerbia is. 
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A JOGI KERET ÉS AZ EGYES PANASZOK (MEGKERESÉSEK) ÜGYÉBEN 
FOLYTATOTT ELJÁRÁS 

 
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala 2006. június 16-án kezdte meg 
működését. A Helyi Ombudsmani Hivatal a Szabadka város helyi ombudsmanjáról 
szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/14 és 35/19 száma), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 97. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 és 111/21-más tv.) és Szabadka város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 7. pontja és 109. szakasza (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 
és 16/21 száma) alapján működik. 
 
Hatásköri feladatainak ellátása során a helyi ombudsman az alkotmány, a 
becikkelyezett nemzetközi szerződések, az általánosan elfogadott nemzetközi jog 
szabályai, törvények, a szabadkai önkormányzat jogszabályai, az igazságosság, az 
egyenlőség és az erkölcsi elvek szerint jár el. 
 
A helyi ombudsman védi a polgárok és jogi személyek jogait az önkormányzati szervek 
és közszolgáltatók jogszerűtlen és szabálytalan munkájával szemben, az 
önkormányzat jogszabályainak megsértése esetén. A Szabadka város helyi 
ombudsmanjáról szóló rendelet értelmében az ombudsmanhoz a polgárok nevében 
harmadik személy, örökösök, törvényes képviselők vagy meghatalmazottak, civil 
szervezetek, egyesületek vagy szervezetek is fordulhatnak. 
  
A köztársasági vagy tartományi szervek munkájával kapcsolatos panaszokat 
Szabadka Város Helyi Ombudsmanja a köztársasági vagy tartományi ombudsmanhoz 
továbbítja. 
 
A folyamodványok benyújtásának határideje a jogsértés, szabálytalanság elkövetését 
vagy a vitatott ügyről készült végleges okirat meghozatalának napját követő egy év. 
Folyamodvány az okirat véglegessége előtt is benyújtható, ha a végleges 
közigazgatási okirat megvárása az érintett személy számára helyrehozhatatlan kárt 
okozna, vagy emberi jogait veszélyeztetné. 
 
A folyamodványt írott formában kell benyújtani, beleértve az elektronikus 
kommunikáció minden módját is, meghatározott forma nélkül, de jegyzőkönyvbe is 
mondható szóban. Folyamodványt benyújthat fogvatartott személy is, lepecsételt 
borítékban. A folyamodványt benyújtó személy kérésére a helyi ombudsman köteles 
titokban tartani a személyes adatait. Annak érdekében, hogy a polgárok számára 
megkönnyítse a folyamodványok benyújtását, a helyi ombudsman munkája során 
egyszerű űrlapot használ, mely tartalmazza az eljárás elindításához és lefolytatásához 
fontos kérdéseket. 
 
A helyi ombudsman szabály szerint akkor indít eljárást, ha már szabályos jogorvoslatra 
sor került annak a jogsértésnek a kiküszöbölésére, melyre a folyamodó személy 
rámutat, illetve, ha annak kiküszöbölésére nincs jogorvoslat. Kivételes esetben eljárás 
akkor is elindítható, ha ez a feltétel nem teljesül, de az eljárás szabályos jogi úton 
történő befejezése veszélyeztetné az emberi jogokat. Ha ugyanazon ügyben már folyik 
eljárás más illetékes hatóság előtt, a helyi ombudsman a szabály szerint ezekkel a 
hatóságokkal párhuzamosan nem folytat eljárást. 
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Ha a folyamodvány minden feltételnek eleget tesz, a helyi ombudsman megindítja az 
eljárást, és erről tájékoztatja a folyamodvány benyújtóját és az érintett közigazgatási 
szervet. A Szabadka Város Helyi Ombudsmanjáról szóló rendelet határozza meg, hogy 
mely esetekben utasítja el az ombudsman a folyamodványt: ha nem tartalmazza a 
benyújtó személyes adatait (névtelen kérelem), ha nem tartalmazza a többi 
szükségesként előírt adatot, a benyújtó pedig nem pótolja azokat a meghagyott 
határidőben, ha köztársasági vagy tartományi szerv munkájára vonatkozik, ha a 
képviselő-testület vagy a polgármester munkájára vonatkozik, ha a határidő lejárta 
után nyújtják be, ha új állításokat és tényeket nem tartalmazó ismételt panasztételről 
van szó, ha a panasz benyújtója nem merítette ki a folyamodvány tárgyát képező okirat 
elleni jogorvoslatokat – ez alól kivételt képez, ha megállapítást nyer, hogy objektív okok 
miatt történt késedelem a szabályos jogorvoslat benyújtásában, illetve, ha a 
jogorvoslat szerinti eljárás befejeződésének megvárása nagy és helyrehozhatatlan 
kárt okozhat a folyamodó számára. 
 
Ha a helyi ombudsman megállapítja, hogy a polgári jogok nem sérültek vagy a 
közigazgatás, illetve a közhivatal részéről nem történt szabálytalanság, erről értesíteni 
fogja a folyamodványt benyújtó személyt és azt a közigazgatási szervet, melynek a 
munkájára a folyamodvány vonatkozott.  Amennyiben a vizsgálat során megállapítást 
nyer az emberi jogok megsértése, vagy más szabálytalanság a közigazgatási szerv 
munkájában, erről a megfelelő véleményt, javaslatot és ajánlást megfogalmazva 
értesíti a folyamodványt benyújtó személyt és azt a közszolgálatot, melynek munkájára 
a folyamodvány vonatkozott. A közigazgatási szerv köteles 15 napon belül értesíteni a 
helyi ombudsmant arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosított a véleményezést, 
javaslatot vagy ajánlást illetően. 
 
Amennyiben a közigazgatási szerv nem tájékoztatja a helyi ombudsmant a jogsértés 
elhárítására foganatosított intézkedésekről vagy a helyi ombudsman nem 
megfelelőként értékeli azokat, a helyi ombudsman erről értesíti az érintett szervet 
ellenőrző szerveket, a képviselő-testületet, a városi tanácsot és a polgármestert, és ha 
ezután sem az ajánlás szerint jár el, a helyi ombudsman erről a tájékoztatási eszközök 
útján a közvéleményt is értesítheti. 
 
  

A 2022. ÉVBEN INTÉZETT ÜGYEK ÖSSZESÍTETT SZÁMA 
 
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala 2006.06.16-án kezdte meg működését, 
és 2022.12.31-éig összesen 26417 polgár kereste fel. A 2022. évben 1662 
megkeresés volt. A polgárok a jog minden területein kértek jogsegélyt. A 
megkeresések egyik csoportját a polgárok panaszai képezik, a másik csoportot pedig 
az emberi jogok védelmével kapcsolatos ügyek - mindez a Szabadka város helyi 
ombudsmanjáról szóló rendelettel összhangban. 
 

 
A KÖZVÁLLALATOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK MUNKÁJÁRA 

VONATKOZÓ PANASZOK – 379 PANASZ 
 

A polgárok a 2022. év folyamán 379 panaszt nyújtottak be az önkormányzati szervek 
és közszolgálatok munkájára. Valamennyi közszolgálat és közvállalat, a Szabadka 
város helyi ombudsmanjáról szóló rendeletnek megfelelően, 15 napon belül válaszolt 
a panaszokra. 
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A Szabadka város által alapított közvállalatok és közintézmények ellen a polgárok a 
2022. év folyamán összesen 196 panaszt emeltek, ezekből 60 a közvállalatokra, 136 
pedig az intézményekre vonatkozott, az alábbiak szerint: 
 

-   a Szabadkai Távfűtőművek KKV ellen - 4, 
-   a Vízművek és Csatornázási KKV ellen - 22, 
-   a Szabadkai Gázművek KKV ellen - 1, 
-   az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV ellen - 4, 
-   a Köztisztasági és Parkosítási KKV ellen - 7, 

 -   a Kéményseprő KKV ellen - 7, 
           -   a Suboticatrans KV ellen - 7, 
           -   a Parking KKV ellen - 5, 
           -   a Palics-Ludas KV ellen - 1,  
 -   a Szabadkai Piacok KKV ellen - 2, 
           -   a Szociális Központ ellen - 130, 
           -   a Naša radost IEI ellen - 6, 
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A közvállalatok munkájával kapcsolatos lakossági panaszok leggyakrabban a kiállított 
számlákkal, a hibásan elszámolt befizetésekkel, a követelések elévülésével, az 
elévülési kifogások benyújtásával, vagy a polgárok azon jogaival kapcsolatosak, 
amikor nem ismerik el a számlára tett panaszukat, továbbá kifogásolták a 
szolgáltatások minőségét, de voltak panaszok a fizetés alóli felmentés lehetőségével, 
a kamatleírással vagy részletfizetéssel, az ügyek törvényes határidőn belüli 
megoldásának elmulasztásával, a rendszerből való törlés lehetőségével, az eladott 
ingatlanok utáni elmaradt szolgáltatási díjakkal, a közvállalat által okozott károk 
megtérítésével, a csatlakozási díj összegével, a csatlakoztatáshoz szükséges 
tulajdonostársi hozzájárulások beszerzésével, a fogyasztás leolvasásával és a 
csatlakozások szétválasztásával és a mérőműszerek áthelyezésével kapcsolatban. 
 

Szociális Központ: 130 panasz 
 
Szabadka Város Szociális Központja (a továbbiakban: SZK) szociális védelmi 
intézmény, melynek tevékenységét egyebek mellett a szociális védelemről szóló 
törvény, a családjogi törvény, a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló 
törvény, valamint az önkormányzat szociális védelemmel kapcsolatos jogköreinek 
gyakorlásáról szóló rendelet szabályozza. A Szociális Központ szervezett közérdekű 
tevékenységgel, nevezetesen családvédelemmel, szociális védelemmel és szociális 
munkával foglalkozó intézmény. 
 
Az intézmény évente mintegy 13.000 jogosultat lát el, ami nagy szám, főleg az 
intézményben dolgozó szakemberek létszámára tekintettel. Figyelembe véve az 
ellátottak számát, a problémák, nehéz helyzetek sajátosságait, amelyek miatt a 
polgárok az intézményhez fordulnak, vannak olyan felek, akik elégedetlenek a SZK 
által nyújtott szolgáltatással, és érdekeik védelmét a helyi ombudsmantól kérik. Az 
anyagi veszélyeztetéssel kapcsolatos kérdések a leggyakoribb és legérzékenyebb 
kérdések közé tartoznak. 
 
A 2022. év folyamán a szociális ellátás terén a legtöbb panasz az intézmény lassú 
ügyintézésére vonatkozott, ami azt jelentette, hogy a benyújtott kérelmek ügyében 
nem a törvényi határidőben döntöttek.  

 
A 2022. évben összesen 130 panasz érkezett az SZK hatáskörébe tartozó ügyekben, 
amiből 21 esetben eljárást kellett lefolytatni, 109 esetben pedig jogsegélyt kellett 
nyújtani. A felek az elhúzódó ügyintézés miatt tettek panaszt, vagyis mert a hatósági 
szerv a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül sem hozott arról döntést.  
 
Az elhúzódó ügyintézés miatt tett panaszok esetében, miután felszólítottuk, hogy 
nyilatkozzon a panaszokat illetően, az SZK az esetek többségében viszonylag rövid 
időn belül döntött. A benyújtott panaszok többsége a rászoruló vagy rendkívül nehéz 
helyzetben lévő, önerőből a helyzetet megoldani nem tudó személyek vagy családok 
egyszeri anyagi segítséghez való jogának elismerése iránti kérelmekkel volt 
kapcsolatos, melyek az alapvető életszükségletek kielégítésére vonatkoztak. 
 
2022 folyamán volt olyan eset, amikor intézkedni kellett, hogy döntés szülessen az 
ügyben, mert a határidő alatt a szerv még nem hozott döntést a kérelem elfogadásáról 
vagy elutasításáról. A késedelem indokaként azt nyilatkozták, hogy munkájuk a 
rendszeres feladatok ellátásának tekintetében nehézkes, az intézménynek nagyon 
sok munkája van, az esetfelelősök túlterheltek, kevés a szakember, és mindez 
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késedelmet okoz a polgárok kérelmei szerinti eljárásokban, ami egyértelműen a 
kérelmezők és családtagjaik elégedetlenségéhez vezet.  
 
Közlik, hogy a polgárok által hozzájuk benyújtott kérelmek száma folyamatosan 
növekszik, és az új munkavállalók felvételének korlátozása miatt évek óta nem nőtt a 
munkavállalók száma, és e tendencia miatt sajnos fennáll annak a lehetősége, hogy 
még az elkövetkező időszakban sem tudnak minden benyújtott kérelmet határidőn 
belül megoldani. Az intézmény úgy látja, az lenne a megoldás, ha a kérelmek 
számának növekedésével arányosan tölthetnék be a munkahelyeket és új 
munkahelyeket nyithatnának, hogy időben tudják kielégíteni minden felhasználójuk 
igényét. 
 
A benyújtott panaszok között vannak indokolatlanok is, amikor a fél azt kifogásolja, 
hogy a szociális pénzsegélyhez való jogosultság elismerése iránti kérelmét 
elutasították, az intézmény állásfoglalásából viszont leszögezhető, hogy az ügyfél nem 
hiánypótolta kérelmét a megadott határidőben a hiánypótlásra való felhívást követően.  
 
A leggyakoribb eset az, hogy a felek nem perlik gyerekeiket szülői eltartásért, mert ők 
maguk is úgy ítélték meg, hogy azok nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy 
hozzájáruljanak eltartásukhoz, ami a szociális védelemről szóló törvény szerint előírás 
a pénzbeli szociális segélyhez való jogosultságra. 
 
Előfordult olyan eset is, hogy az ügyfél a közigazgatás hallgatása miatt tett feljelentést 
az intézmény munkájával kapcsolatban, a Szociális Központ viszont ekkor már hozott 
döntést, de azt az ügyfél még nem kapta meg. Ezekben az esetekben a SZK időben 
beszámolt hivatalunknak az adott ügyben. 
 
A felek számos esetben fordultak hivatalunkhoz egyszeri anyagi támogatás igénylése 
ügyében, jogi segítséget kérve e joguk érvényesítéséhez. 
 
2022 folyamán többen is összetett családi vagy egzisztenciális gondjaikkal fordultak 
hozzánk tanácsot kérve, hogy kihez forduljanak a problémák megoldásáért. A velük 
folytatott beszélgetés során kiderült, hogy problémáik megoldása a Szociális Központ 
hatásköre, ezért hozzájuk, mint illetékes szervhez irányítottuk őket.  
 
A Szociális Központ, mint szociális ellátást nyújtó intézmény az élet rendkívül érzékeny 
területén nyújt szolgáltatásokat sok embernek, ezért természetes, hogy mindig 
vannak, akik elégedetlenek a SZK által hozott döntéssel.  
 
Ügyfeleink egy része nem panaszt tett a SZK munkájára, hanem a SZK hatáskörébe 
tartozó kérdéssel kapcsolatban fordult hozzánk, és amelyekben hivatalunk jogi segélyt 
nyújtott nekik. 
 
A Szociális Központtal 2022-ben is jó volt az együttműködés, hivatalunk javaslatait 
maradéktalanul végrehajtotta, a munka során felmerülő szabálytalanságokat, 
melyekre hivatalunk felhívta a figyelmet megszüntette, és tájékoztatott az adott ügyben 
tett intézkedéseiről.  
 
Vízművek és Csatornázási KKV: 22 panasz 
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Hivatalunkat 2022-ben ezzel a közművállalattal kapcsolatban leginkább a kézbesített 
számlák összegével, a részletfizetéssel, a vízóraleolvasással, valamint a víz- vagy 
csatornahálózatra való csatlakozással kapcsolatos problémák miatt keresték fel a 
polgárok. 
 
A beszámolási időszakban összesen 22-en fordultak hozzánk, négy esetben e 
közművállalat munkájával kapcsolatos panaszok alapján indult ellenőrzési eljárás, a 
többi eseteben jogi támogatást nyújtottunk a különböző levelek értelmezésében 
segítve, vagy egyes jogaik gyakorlásának elmagyarázásában. 
 
Azoknak, akik a közműszámlák összege miatt jöttek hozzánk azt javasoltuk, hogy az 
előírt határidőn belül reklamáljanak, és amennyiben elégedetlenek a kapott válasszal, 
illetve, ha arra nem kapnak választ, akkor forduljanak ismételten hivatalunkhoz. 
 
Azoknak, akik e közművállalat számlái fizetésének elmulasztása miatt kerültek abba a 
helyzetbe, hogy a számláik összege nagyon magas lett, és már felszólításokat kaptak, 
azt tanácsoltuk, hogy kérjék az adósság részletekben való törlesztését, hogy 
könnyebben tudják visszafizetni tartozásukat. 
 
Azoknak, akik a követelések elévülésével kapcsolatban fordultak hozzánk a kötelmi 
viszonyokról szóló törvény 378. szakasz (1) bekezdés 1. pontjának alkalmazásáról, 
valamint e követelések elévülési idejéről érdeklődtek. 
 
Voltak, akik a vízvezeték-hálózatra, illetve a csatornahálózatra való csatlakozással 
kapcsolatos gondok miatt keresték fel hivatalunkat. Őket az illetékes hatósághoz 
utaltuk. 
 
L.E. Szabadkai lakos azzal keresett meg minket, hogy figyelmeztetést kapott a 
közművállalat által nyújtott szolgáltatásért fennálló tartozással kapcsolatban, azonban 
nem tudta, hogy melyik időszakra vonatkozik a tartozás, és a számlakivonatba való 
betekintéssel megállapította, hogy a tartozás összegei különböznek. Arra utasítottuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a közművállalattal, hogy pontosan kiderüljön, melyik 
időszakra és mennyivel tartozik. Ezt követően megállapította, hogy a vitatott időszakra 
vonatkozó számla ki van fizetve, amiről bizonyítéka is volt, amit megmutatott a 
közművállalatnak, és megoldotta a problémáját. 
 
L.S. palicsi lakos panasszal fordult hivatalunkhoz ennek e közvállalat a munkájával 
kapcsolatban, mert a víz- és csatornahálózatra való csatlakozási kérelmét szóban 
elutasították. A közvállalat nyilatkozata alapján megállapításra került, hogy a kérelmet 
eredetileg elutasították, mert megállapították, hogy a munkálatok terjedelme, valamint 
az épület bekötési költségei rendkívül magasak lesznek, tekintettel az épület 
távolságára a meglévő víz- és csatornahálózattól. Mivel azonban a közművállalat 
elfogadta a csatlakozási kérelmet és felajánlotta a munkálatok előszámláját, L.S. 
lehetőséget kapott annak eldöntésére, hogy vállalja-e a csatlakozást. 
 
A palicsi, S.M. utcai épület tulajdonosa a közművállalat munkájára tett panaszt, mert 
az kiszámlázta a vízelvezetés és -tisztítás szolgáltatást, azonban a szolgáltatás még 
nem történt meg a szennyvízhálózatra való rákötés és annak költségei kifizetését 
követően. Megállapítást nyert azonban, hogy a közművállalat helyesen járt el, mert a 
közcsatornázásról szóló rendelet 19. pontja kimondja, hogy a közcsatorna-használati 
díj fizetési kötelezettsége a rákötés napján keletkezik. 
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2022. június 24-én I.A. palicsi lakos azzal a problémával fordult hozzánk, hogy a víznek 
nagyon kellemetlen szaga van. Hivatalunk közbenjárására elvégezték a víz 
laboratóriumi vizsgálatát, és kiderült, hogy a víz megfelelő, de mert hosszú ideig áll a 
rendszerben, a rendszert ki kell mosatni, amit a közművállalat meg is tett. 
 
 
Szabadkai Távfűtőművek KKV: 4 panasz 
 
Voltak panaszok a számla összegére, azokban az esetekben, amikor a fűtési 
rendszerről lekapcsolás történt, de ezek a fellebbezések idő előttiek voltak, és a feleket 
arra utasítottuk, hogy írásban reklamáljanak a közművállalatnak. Volt olyan eset, 
amikor az ügyfél úgy ítélte meg, hogy tartozása elévült, azonban megállapítottuk, hogy 
az elszámolás a vonatkozó rendeletnek megfelelően történt, és a tartozás nem évült 
el a hatályos jogszabályok szerint. 
 
 
Naša radost IEI: 6 panasz 
 
A panaszok a gyerekek más épületbe való áthelyezésére vonatkoztak, valamint az 
óvodába íratásukra. Ezt a területet a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézetbe való 
beiratkozásának, felvételének és kiiratkozásának feltételeiről szóló szabályzat, a 
gyermekek óvodába íratási prioritások meghatározásának részletesebb feltételeiről 
szóló szabályzat, valamint az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési 
Minisztérium véleménye szabályozza. 
 
G.N. az intézmény egyik létesítményében dolgozó óvónő munkája miatt fordult 
panasszal hivatalunkhoz és az intézményben is panaszt tett. Megállapítást nyert, hogy 
az intézmény fegyelmi eljárás megindításával reagált annak megállapítására, hogy 
történt-e hiányosság a munkában. 
 
 
Kéményseprő KKV: 7 panasz 
 
A panaszok a felek tartozásaira vonatkoztak, mely alkalommal végrehajtás előtti 
figyelmeztetést kaptak. Arra utasítottuk őket, hogy amennyiben rendszeresen fizetik a 
szolgáltatások utáni számlákat, igazolják ezt a közművállalatnak, illetve a 
jogszabályoknak megfelelően nyújtsanak be elévülési kifogást. 
 
 
Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat: 4 
panasz 
 
A felek a lakóépület fenntartási költségeire fennálló tartozásuk címén kapott 
felszólítások miatt fordultak hivatalunkhoz. Arra utasítottuk őket, hogy amennyiben 
nem világos számukra, hogy melyik időszakból származik a tartozás, kérhetnek 
számlakivonatot, amely alapján megállapíthatják a tartozás összegét és a tartozás 
időszakát, valamint, hogy kérelmezzék annak részletekben történő fizetését. 
 
 
Suboticatrans KV: 7 panasz 
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A kérdések az önkormányzat területén élő nyugdíjasok és 65 év feletti személyek 
városi havi buszbérletének megszerzésére vonatkoztak, mi pedig tájékoztattuk a 
hozzánk fordulókat a városi határozatok idevágó rendelkezéseiről és a jogosultság 
megszerzésének módjáról.  
 
Köztisztasági és Parkosítási KKV: 7 panasz 
 
Az esetek többségében a polgárok a számlafizetés elmulasztása miatti figyelmeztetést 
követően fordultak hivatalunkhoz, mi pedig azt tanácsoltuk nekik, hogy az adósság 
részletfizetése érdekében forduljanak a közművállalathoz, hogy könnyebben 
rendezzék kötelezettségeiket. 
Emellett néhányan a közterületeken levő fák ágainak metszésével kapcsolatban 
kerestek meg minket. Miután voltak, akik maguk akarták ezt megtenni, az illetékes 
titkársághoz irányítottuk őket, hogy nyújtsanak be megfelelő kérelmet. 
 
 
Szabadkai Gázművek KKV: 1 panasz 
 
Ez a panasz a gáz visszakapcsolására vonatkozott, amely esetben a közművállalat az 
előírt eljárásnak megfelelően járt el. 
 
 
Parking KKV: 5 panasz 
 
A panaszok a szabálytalanul parkoló járművek elszállításával, a parkolási díjakkal és 
a reklamációk benyújtásának módjával voltak kapcsolatosak. A felekkel ismertettük az 
e területre vonatkozó szabályozást és a jogaik érvényesítésének módját. 
 
 
Palics-Ludas KV: 1 panasz 
 
A panasz a Ludasi-tó körüli védősáv karbantartására vonatkozott.  
 
 
Szabadkai Piacok KKV: 2 panasz 
 
Az egyik panasz a piac takarítása és karbantartása során keletkezett zajkeltéssel, a 
másik pedig az egyes helyszíneken történő árueladási jog megszerzésének módjával 
volt kapcsolatos, azonban a közvállalat mindkét esetben helyesen járt el.  
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Közigazgatási Hivatal 
 

 
A Közigazgatási Hivatal munkájára 2022-ben 183 panaszt nyújtottak be a polgárok az 
alábbiak szerint: 
 

- Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság  - 33 
 - Vagyonjogi Titkárság    -   9 
 - Társadalmi Tevékenységek Titkársága   - 18 
 - Adóügyi Tikárság      - 72 
 - Építésügyi Titkárság     - 31 
 - Általános Közigazgatási Titkárság   - 15 

- Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárság - 2 
- Kommunális rendőrség       - 1  
- Helyi közösségek        - 2 

 
 

Adóügyi Titkárság: 72 panasz 
 
A legtöbben az e területtel kapcsolatos kétségeikkel keresték fel hivatalunkat, és nem 
a Titkárság munkájára tett panasszal. A polgárok ugyanis szerettek volna tájékozódni 
ennek az adónemnek a jogi természetéről, arról, hogyan kell bevallást benyújtani, mely 
ingatlanokra fizetik ezt az adót, megtörtént-e az általuk bejelentett változások rögzítése 
stb. Ezek mellett voltak megkeresések azokra a kérdésekre, hogy hogyan és milyen 
feltételekkel léphetnek be az adósságátütemezésbe, illetve törleszthetik a tartozást 
részletekben. Voltak afelől érdeklődők, hogy lejárt-e a tartozásuk, és mi az elévülési 
ideje ezen adó megállapításának és beszedésének. Fordultak hivatalunkhoz az 
ingatlanadóra vonatkozó határozatokban elforduló hibák miatt is, téves 
adatszolgáltatás vagy változásbejelentés elmulasztás okán, mely esetekben 
segítséget nyújtottunk polgártársainknak a vagyonmegállapítás alapjául szolgáló 
tények helyes megállapításához és helyesbítéséhez. 
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Egyes esetekben hivatalunk beavatkozását követően, amikor kiderült, hogy az 
adóalany adótartozása elévült, a Helyi Adóhivatal határozatot hozott a tartozás 
leírásáról. Voltak, akik azzal fordultak hozzánk, hogy az ingatlanadójuk 
megemelkedett, mi pedig arra utasítottuk őket, hogy forduljanak az illetékes 
hatósághoz annak bejelentése érdekében, hogy egyes létesítmények mezőgazdasági 
termelésre szolgálnak, és adómentességet kaptak. 
Hivatalunk az Adóügyi Titkársággal nagyon jó együttműködést ápol. 
 
 
Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság: 33 panasz 
 
Legnagyobb számban a fametszéssel, háziállat tartással, vendéglátóhelyek zajával, 
valamint illegálisan épített létesítményekkel kapcsolatos problémák miatt fordultak 
hozzánk a polgárok. Gyakran azért kerestek meg bennünket, hogy nem tudták, melyik 
felügyeleti szervhez kell fordulniuk, és mi ilyenkor a felügyeleti szolgálatok 
hatásköreiről tájékoztattuk őket. 
 
 
Általános Közigazgatási Titkárság: 15 panasz 
 
Sokan fordultak hozzánk az ingyenes jogsegélyre jogosultság érvényesítésének 
módjával kapcsolatosan. Ezekben az esetekben részletesen tájékoztattuk a 
polgárokat jogaikról, lehetőségeikről és jogaik gyakorlásának módjairól. Voltak az 
anyakönyvi kivonatok kiállítására vonatkozó megkeresések is. 
 
 
Vagyonjogi Titkárság: 9 panasz 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérlői, valamint olyan személyek 
kerestek meg bennünket, akik rászorulóként a lakáshoz való jogukat szerették volna 
megvalósítani.  
 
 
Építésügyi Titkárság: 31 panasz 

 

Az esetek többségében a panaszok a legalizálási eljárásra vonatkoztak. Sok volt a 
kérdés, hiszen összetett eljárásról van szó. Egyes esetekben, amikor a felek az 
adminisztráció hallgatása miatt panaszkodtak, megállapításra került, hogy a 
legalizálási eljárást nem lehet befejezni, mert a felek által benyújtott dokumentáció 
hiányos. Ezen eljárások során problémát jelentett a tulajdonostárs hozzájárulásának 
kérdése is. Voltak az épület építési szabályaihoz kapcsolódó kérdések is. 
 
 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága: 18 panasz 
 
A megkeresések a gyermekpótlékra való jog érvényesítésére, a szülési szabadságra 
való jogosultságra, a családok anyagi támogatására és a közműtámogatásra való 
jogosultság megszerzésére vonatkoztak. Mindezekben az esetekben tájékoztattuk az 
ügyfeleket jogaikról, és hogy milyen módon tudják azokat érvényesíteni. Egy polgár 
sérelmezte, hogy a városi közlekedési szolgáltatás költségtérítésére való jog 
gyakorlása eljárásában elutasították, de ez esetben megállapítottuk, hogy nem teljesíti 
az előírt feltételeket.  
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Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárság: 2 panasz 
 
Egy panasz érkezett, amely a konténerek közterületi elhelyezésének szabályaira 
vonatkozott. Ót arra utasítottuk, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes titkársággal a 
konténerek meghatározott helyen történő elhelyezésére vonatkozó tervbe való 
betekintés érdekében. 
 
 
Pescsara HK és Kertváros HK: 2 panasz 
 
A panasz az utca aszfaltozására és tábla kihelyezésére vonatkozott. A feleket arra 
utasítottuk, hogy írásban forduljanak az illetékes szervhez. 
 
 

LAKOSSÁGI FOLYAMODVÁNYOK a 2022. évben – 1277 ügy 
(a hivatal fennállása óta 25318) 

 
A helyi ombudsman intézményének jogi természete széles körű fellépésre ad 
lehetőséget. A cselekvés jogi keretei jelentősen befolyásolják a specifikus 
tevékenységek és célok megvalósításának lehetőségét, amelyeket ettől az 
intézménytől elvárnak egy olyan többnemzetiségű közösségben, mint Szabadka. A 
Szabadka Város Helyi Ombudsmanjáról szóló rendelet lehetőséget biztosít a helyi 
ombudsman számára, hogy közvetlen együttműködést alakítson ki a köztársasági 
hatóságokkal, és közvetítő szerepet töltsön be a Szerb Köztársaság regionális 
államigazgatási és közhatalmi jogkörrel rendelkező szervei, valamint az önkormányzat 
polgárai között. 
 

 
 
 
 
 
 
A polgárok szóban vagy írásban a jog minden területén fordulnak a helyi 
ombudsmanhoz. A hivatal e megkeresések alapján eleget tesz az emberi jogok 
érvényesítésével és tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségének Szabadka 
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város területén. Ezzel a munkamódszerrel, minden, az emberi jogok tiszteletben 
tartásáról vagy be nem tartásáról szóló értékelés vagy vélemény mögött 2022-ben is 
a polgárok folyamodványai vannak. 
 
Kiválasztottuk a legérdekesebb eseteket, és bemutatjuk a hivatalunkhoz segítségért 
forduló polgárok folyamodványait, aszerint, hogy szerintük milyen jogaik 
veszélyeztetettek, vagy milyen segítségre szorulnak közvetítés vagy tanács 
formájában. 
 
A munkajoggal kapcsolatos beadványok száma szerint a munkához való jog továbbra 
is a veszélyeztetett emberi jogok közé tartozik. A polgárokat leggyakrabban az érdekli, 
hogy milyen módon mondhatja fel munkáltatójuk a munkaszerződését, azaz hogyan 
kaphatnak munkaszerződés felbontást, mert a munkáltató gyakran azt akarja, hogy a 
munkavállaló munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodást írjon alá, ami nem 
felel meg a tényállásnak, mert a munkavállaló tovább szeretne dolgozni. Ebben az 
esetben tájékoztatást nyújtunk a munkaviszony megszüntetésének módjairól és a 
munkaviszony kölcsönös megszüntetésének következményeiről. Gyakoriak a 
nyugdíjba vonuláskor vagy a munkavállaló munkaerő feleslegként való elbocsátása 
miatti munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítéssel kapcsolatos kérdések.  
 

Felmerülnek a munkahelyi sérülésekkel kapcsolatos kérdések is, vagyis a 
bérkompenzáció csökkenthető-e, vagy teljes egészében ki kell-e fizetni arra az 
időszakra, amikor a munkavállaló munkahelyi sérülés vagy foglalkozási ártalom miatt 
átmenetileg munkaképtelen. A polgárok még 2022-ben is azt kérdezték, hogy jár-e a 
fizetés 100%-a koronavírus miatti betegszabadság esetén. Ezen személyeknek is 
teljes körű tájékoztatást nyújtunk. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
munkaterületéről is sok kérdést kapunk, és ezzel a szolgálattal is együttműködve 
részletes választ adunk a problémáikkal hozzánk fordulóknak. A munkanélküliek 
pénzbeli kompenzációhoz való joga a leggyakoribb kérdés, hogy milyen feltételeknek 
kell teljesülniük a jog gyakorlásához, milyen módon és mennyi ideig kaphatják meg ezt 
a térítményt. Megfelelően tájékoztatjuk őket, és felhívjuk a figyelmet a kompenzáció 
megszerzésének lehetőségére. 
 
Gyakoriak a be nem jegyzett munkaévek miatti problémák is, és attól függően adunk 
jogi tanácsot, hogy aktív cégről van-e szó, vagy már csődbe ment vállalatról. Sokszor 
kapcsolatba lépünk a Szabadkai Gazdasági Bíróság csődosztályával, hogy 
tájékoztassuk az ügyfelünket a csőd alatt álló cég helyzetével, illetve, hogy pontosan 
milyen módon tudja érvényesíteni jogait.  
 
Néhány ügyfél mobbing miatt fordult hozzánk, akiknek azt tanácsoltuk, hogy jogaikat 
bírósági eljárásban érvényesítsék.  
 
Gyakran fordulnak hozzánk a nyugdíjjogosultság megszerzésével kapcsolatos 
kérdésekkel, mind az öregségi nyugdíj, mind a korengedményes vagy családi nyugdíj 
esetében, e jogosultságok megszerzésének módja felől érdeklődve. Mi ilyenkor 
nyomtatott táblázatot adunk, amely tájékoztatást tartalmaz ezekről a kérdésekről. Idős 
polgártársak fordulnak hozzánk a rokkantsági nyugdíjjogosultság megszerzésének 
módjaival kapcsolatos kérdésekkel, abban az esetben, ha már nem tudnak dolgozni, 
és még nem felelnek meg az öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek, mert idős 
polgártársak ilyen módon szerezhetnek társadalombiztosítást idős napjaikra. A 
kérdések sokfélék ezen a téren. Nagyon gyakran kérik tőlünk, hogy nézzük meg a 
konkrét dokumentációt, és magyarázzuk el nekik, hogy miért nem valósult meg ez a 
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nyugdíj, azaz milyen dokumentumokat kell később benyújtani, illetve visszautasítás 
esetén mi a törvényes módja e jogosultság megvalósításának a későbbiekben. 
Mindezekben az esetekben a Nyugdíjbiztosítási Alappal együttműködve teljes körű 
tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. 
 
Az ápolási díjra való jogosultságról szintén gyakran érdeklődnek a polgárok. Sok 
gondozásra szoruló ember kér ilyen fajta támogatást, így rendszeresen találkozunk 
konkrét esetekkel kapcsolatos kérdésekkel, amelyekre a jogszabályoknak 
megfelelően válaszolunk. 
 
Hivatalunkhoz egyre gyakrabban fordulnak idősebb polgárok (szülők), mert nem tudják 
eltartani magukat, és ahhoz, hogy valamilyen ellátásban részesüljenek az állami 
intézményektől, be kell perelniük gyerekeiket tartásdíjért. Ez a problémakör érzelmileg, 
jogilag és operatív módon is érzékeny kérdés, ezért hivatalunk igyekezett annak 
minden szegmensében részletesen tájékoztatni az ügyfeleket jogaikról, és a konkrét 
jogi eljárás messzemenő következményeiről.  
 
A tartásdíj fizetése miatt is gyakran fordulnak hozzánk. Az utóbbi időben további 
problémát jelent, hogy a tartásdíjat fizető szülő külföldön tartózkodik, néha ismeretlen 
címen. Ezekben az esetekben a Szociális Központtal és az illetékes bírósággal 
együttműködve próbáljuk megoldani a problémát. 
 
Sokan fordultak hivatalunkhoz a Vajdaság Vizei Közvállalat részére történő 
vízelvezetési díj befizetésének problémájával, mely alkalommal minden polgárnak jogi 
segítséget nyújtottunk a probléma megoldásához. 
 
Nagyon gyakori eset, hogy a polgárok a végrehajtók munkájával kapcsolatban tesznek 
panaszt. A problémák nagyon különböznek egymástól, és a konkrét esettől függően 
próbálunk segíteni az adósokon. Gyakran előfordul, hogy a végrehajtó nagyobb 
százalékban terheli az adós nyugdíját, mint ami a törvénnyel engedélyezett. Előfordult 
az is, hogy végrehajtás címén a nyugdíj teljes összegét leterhelték, így a nyugdíjas a 
levonások után teljesen jövedelem nélkül maradt. Ezekben az esetekben segítünk 
összeállítani a végrehajtóknak címzett kérvényeket, hogy határozataikban a levonás 
összegét hangolják össze a hatályos jogszabályokban előírtakkal. A végrehajtási 
eljárásban nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a közös, és mi a külön vagyon, 
illetve milyen jogai vannak az adóssal egy vagyonközösségben élőknek, akik maguk 
nem adósok. Ebben a helyzetben részletesen tájékoztatjuk a polgárokat jogaikról, 
illetve azokról a jogi lehetőségekről, amelyekkel megvédhetik vagyoni jogaikat. 
 
A lakosok rendszeresen kérnek tőlünk tájékoztatást arról, hogyan igényelhetnek 
kártérítést kutyaharapás miatt, akár kóbor ebekről, akár gazdás kutyákról van szó. 
 
Különböző pszichés problémák vagy betegségek kihatnak arra, hogy a beteg nem 
tudja reálisan megítélni cselekedetei következményeit, ezért részlegesen vagy 
teljesen gondnokság alá kell helyezni őket, vagyis korlátozni vagy meg kell szüntetni 
cselekvőképességét, ezért a gondnokság alá helyezés az utóbbi időben szintén 
gyakori témává vált a lakosság körében. Mivel ezt a bíróság peren kívüli eljárások 
keretében intézi a Szociális Központ és az igazságügyi szakértő pszichiáter 
segítségével, hivatalunk az ügyfeleket ehhez az intézményhez utalta. 
 
A hagyatéki eljárás, amit most a közjegyzők vezetnek le, szintén olyan téma, ami a 
polgárokat gyakran foglalkoztatja. Mivel az utóbbi időben a családtagok (örökösök) 
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igen gyakran külföldön élnek, ez a körülmény gyakran megnehezíti a hagyatéki elljárás 
lefolytatását, mert egy tárgyban előfordul, hogy különböző országokban vannak, így 
sok olyan gyakorlati jellegű nehézség jelentkezik, amit az embereknek meg kell 
oldaniuk, hogy ezt az eljárást le lehessen folytatni.  
 
Az élettársi közösségben élők közötti örökösödési viszonyok és a családi nyugdíjra 
való jogosultságuk a jog egy új területét képezi, így 2022-ben a polgárok tömegesen 
jelentkeznek azzal a kérdéssel, hogy milyen módon tudják érvényesíteni ezt a jogukat. 
Mi megismertettük őket a nyugdíjbiztosításról szóló törvény módosításaival, illetve, 
hogy milyen feltételeknek kell eleget tenniük, hogy érvényesíteni tudják e jogaikat.  
 
A nyugdíjra való jogosultságot másik országban (különösen a volt jugoszláv 
köztársaságokban) megszerezni elég nagy gondot jelent, ami miatt sokan kérnek 
segítséget hivatalunktól. Sokan vannak, akik munkaéveik egy részét másik országban 
töltötték. Ezekben az esetekben közvetítünk az adott országok illetékes 
nyugdíjbiztosítói között, és néha az illetékes ombudsman segítségét kérjük, ily módon 
tisztázva a kérdést, hogy miért nem kapta meg a nyugdíjas a másik országban őt 
megillető nyugdíjrészt. A polgárok megfelelő és pontos tájékoztatást kapnak, minek 
alapján kiegészíthetik kérvényüket és jogosultságot tudnak szerezni a nyugdíjuk őket 
megillető részére. Volt olyan eset is, hogy az ügyfél megindította az öregségi nyugdíjba 
vonulási eljárást, de mivel egy ideig Szerbiában és külföldön is fizette a 
nyugdíjbiztosítást, ez problémát okozott. Az ügyfelet felvilágosítottuk, hogy milyen 
módon tudja megoldani ezt a problémát. A földműves nyugdíjakkal kapcsolatban a régi 
problémák még mindig fennállnak, és rendszeresen felkeresnek bennünket 
kétségeikkel kapcsolatban. Várjuk a jogszabályok módosítását, hogy a kötelező 
biztosítás e formája igazságosabban és reálisabban legyen szabályozva. 
 
Mivel a lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény kötelezettségként 
bevezette, hogy minden lakóközösségnek magának kell közös képviselőt választania, 
a polgárok tömegesen kerestek fel bennünket a közös képviselő megválasztásával 
kapcsolatban. A lakástulajdonosok nagyon sok esetben fejezték ki elégedetlenségüket 
a közös képviselő munkája miatt és arról érdeklődtek, hogyan tudják őt leváltani. Mi 
tájékoztattuk őket arról, hogy miként tudják ellenőrizni a közös képviselők munkáját, 
vagyis ismertettük az e területet szabályozó hatályos rendelkezéseket. Voltak emellett 
az épület karbantartásával és a házirend betartásával kapcsolatos kérdések is. 
 
A Köztársasági Földmérő Hivatal Ingatlan-nyilvántartójában intézett ügyekkel 
kapcsolatban is gyakran fordultak hozzánk, mégpedig olyan problémákkal, amelyekre 
konkrét jogi tanácsot kellett adni, hogy hogyan oldjanak meg egy jogilag összetett 
ügyet. Gyakori probléma, hogy a telekkönyvben nem törölték a zálogjogot, pedig a 
hitelt már rég törlesztették, viszont a céget már törölték, vagyis csődbe ment, ezért 
meg kellett találni annak jogutódját, hogy törölni lehessen a zálogjogot. Ezeket a 
problémákat a nevezett szolgálattal folytatott együttműködéssel, valamint a konkrét 
jogi eszközökre hivatkozva oldottuk meg.  
 
Gyakoriak voltak a családjogi területen felmerülő kérdések – a válással kapcsolatos 
problémákkal, a láttatással a nem a szülői jogokat gyakorló szülővel, a másik szülő 
beleegyezésével, hogy a gyermek külföldre költözzön a szülői jogokat gyakorló 
szülővel, az apaság megállapításával, a perindításhoz szükséges aktív azonosítással 
kapcsolatos kérdések, a kiskorú gyermek felett szülői jogokat gyakorló szülő 
megismertetése a másik szülő szülői jogától való megfosztásának lehetőségével. 2022 
folyamán sajnos több volt a családon belüli erőszak miatti megkeresés, mely 
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esetekben a felek részletes tájékoztatást kaptak a helyzet megoldására vonatkozó jogi 
szabályozásról, az alkalmazandó intézkedésekről, a hatóságokról, amelyekhez 
fordulhatnak. 
 

A szomszédok közötti viszony is óriási problémaforrást jelent az emberek számára. 
Nagyon sokféle kérdésekkel fordulnak hozzánk, mint pl.: nyithatnak-e ablakot a 
szomszéd felé, ültethetnek-e fát a telekhatár közelében, az ágak lefűrészelése, vagy 
panaszkodtak az ereszcsatornára, amely a szomszéd telkére vezeti a csapadékvizet, 
a telek feletti szolgalmi jogra, de kérdeztek az építkezéshez vagy az ültetvények 
telepítéséhez kötődő különböző engedélyekkel kapcsolatban, a szomszédos épületre 
vagy magukra a szomszédokra veszélyt jelentő romos épülettel kapcsolatban. 
Mindezeket a tények és a jogi helyzet függvényében kellett megoldani. Ezekben az 
esetekben konkrét jogi tanácsadásra került sor, illetve az ügyfeleket az adott 
problémák megoldásával foglalkozó illetékes intézményekhez irányítottuk. 
 
Az ügyfelek olyan kérdésekkel kerestek meg bennünket, mint a házastárs ideiglenes 
tartózkodásának igénylése, illetve a külföldi állampolgárok foglalkoztatásával 
kapcsolatos problémák, valamint a külföldön munkát vállaló kettős állampolgárok 
adóztatása. Ezekben az esetekben tájékoztattuk az érdeklődőket a hatályos 
szabályozásból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és szükség esetén az illetékes 
hatóságokhoz irányítottuk őket. 
 
Volt olyan eset is, amikor külföldi állampolgárok kerestek meg bennünket, akik 
elvesztették a pénzüket, és gondot okozott, hogy eljussanak Belgrádba az adott 
ország nagykövetségére, hogy segítséget kapjanak az országukba való 
visszatéréshez. Hivatalunk segítséget nyújtott nekik, felvette a kapcsolatot a 
nagykövetséggel, ahol megfelelő segítséget kaptak. 
 
A Szerbiai Vasutak a város területén végez munkákat, ezért kamionjaik a legtöbb 
esetben lakott terület utcáin közlekednek. A polgárok beszámolói szerint ezen a 
környéken házak rongálódtak meg, ezért azt kérték, hogy utaljuk őket az illetékes 
hatóságokhoz. 
 
A NIS Rt. Újvidék az objektumaik felé útjelző táblák elhelyezésére vonatkozó kérdéssel 
fordult hozzánk. Válaszunkban tájékoztattuk őket, hogy a város statútuma szerint négy 
nyelv van hivatalos használatban, így a táblákat ennek a rendelkezésnek megfelelően 
kell elhelyezni. 
 

Jöttek hozzánk azért is, hogy ellenőrizzék, hogy a kultúraváltás, azaz a termőföld 
építési telekké minősítése utáni díjakról szóló döntések jogszerűek-e, és 
érvényesíthetők-e. Az ügyfelek ismerik a jogszabályokat, és tisztában vannak azzal a 
lehetőséggel, hogy e költségekbe beszámítsák a kommunális hozzájárulásokat, illetve 
az út létesítéséhez kisajátított földterület értékét. 
 

A Szerb Posta Poštanet egysége több esetben elutasította az elévült tartozások leírása 
iránti kérelmeket, ezért a polgárok hozzánk fordultak segítségért. Leveleiben a cég 
közölte, hogy visszavonták a kereseteket, de ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó 
tartozást elengedték, és az mindaddig, amíg az adós azt ki nem egyenlíti, vagy a 
hitelező le nem írja, megjelenik az aktuális számlákon, amíg a feltételek nem 
teljesülnek. Bár a cég azokat soha nem fogja behajtani, azzal, hogy megtagadják a 
tartozás leírását, az adósság formálisan még létezik, és arra kamat számolható fel, 
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viszont ezeket a követeléseket bírósági úton nem lehet behajtani, és ezzel a polgárok 
is tisztában vannak. 
 

A mobiltelefon szolgáltatókkal kapcsolatos problémák ügyében felvilágosítottuk az 
ügyfeleket, hogy a szolgáltatók működése felett az elektronikus kommunikációról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 44/2010, 60/2013 – AB döntés, 62/2014 és 
95/2018 – más tv. száma) rendelkezési értelmében a Köztársasági Elektronikus 
Kommunikációs Ügynökség, valamint a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési 
Minisztérium kommunikációs felügyelősége gyakorol felügyeletet. 
 
A 2022. év folyamán számos polgár fordult hozzánk a kereskedelmi bankok elleni 
panasszal is. Leggyakrabban arról számoltak be, hogy a bankok a szerződésbe foglalt 
feltételekkel ellentétes módon módosították a hitelek kamatait, és nem tartották be az 
SZNB döntéseit. Ezekben az esetekben azt tanácsoltuk, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások felhasználóinak védelméről szóló törvénynek (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 36/2011 és 139/2014 sz.) megfelelően tegyenek panaszt a bank 
központjánál és a Szerb Nemzeti Bank felhatalmazott közvetítőjénél, melyek a 
hivatkozott törvény értelmében a törvény végrehajtásának felügyeletére és a bank 
működésének ellenőrzésére jogosultak, ha fennáll a gyanú, hogy a bank megsérti az 
ügyfelek érdekeit. 
 

Az idősebb polgárok igen gyakran célpontjai voltak a különféle gyógyászati 
segédeszközöket értékesítőknek, akik tisztességtelen üzleti gyakorlattal győzték meg 
őket a termékek vásárlásáról, sőt hitelfelvételről is, a nyugdíjak adminisztratív tilalma 
útján. Ezekben az esetekben a hivatalunk közvetített a polgárok és eladók között, 
felhívva az eladók figyelmét arra, hogy megsértik a fogyasztóvédelmi törvény 
rendelkezéseit, illetve rámutattunk a fogyasztóknak a törvényes jogaikra, majd ezt 
követően, amikor a vevő a szerződéstől való elállás kapcsán a jogaira hivatkozott, az 
eladók visszavették az árut, felbontották a szerződéseket és a pénzt visszaadták az 
érintetteknek. Ily módon az idősek, a fogyasztók megvédték jogaikat és visszakapták 
a termék kifizetett vételárát. 
 
A közműtámogatás viszonylag újabb kategória, és az ügyfeleknek gyakran van 
szükségük útmutatásra arra vonatkozóan, hogy milyen módon tudják ezt a jogot 
érvényesíteni.   
 
A televíziós előfizetési díj alóli mentesítés még mindig aktuális probléma, amivel az 
ügyfelek felkeresték hivatalunkat. Miután ismertetjük velük az eljárást, különösen az 
idősebbek esetében gyakran jogi segítséget is nyújtunk jogaik érvényesítéséhez.  
 
 
 
 KÜLVÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN VÉGZETT MUNKA – 213 panasz 

(a működés óta összesen 2764) 
  

2013 óta járjuk a külvárosi helyi közösségeket, hetente háromszor megszervezett 
ügyfélfogadással. A beszámolási időszakban mintegy 20%-kal nőtt a hozzánk fordulók 
száma. Észlelhető tendencia, hogy évről évre egyre többen keresnek fel minket a helyi 
közösségekben. Így a hivatal székhelyétől való térbeli távolságtól függetlenül kérhetik 
segítségünket. Terepi látogatásainkkal lehetőség van arra, hogy városunk minden 
polgára többletköltség nélkül forduljon hozzánk és ügyeit a lakóhelyén oldja meg. Az a 
véleményünk, hogy a külvárosi településeken végzett munka nagyon fontos, mert 
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előfordul, hogy az emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy bejöjjenek a hivatal 
székházába, vagyis maga az, hogy felkeressenek bennünket, költséget jelent 
számukra, így néha emiatt nem élnek jogaikkal. A beszámolási időszak végén 
összesen 2764 állampolgárt fogadtunk. 
 

 
 

A 2022-es naptári évben, azaz a beszámolási időszakban 213 állampolgár fordult 
hozzánk problémájával. Leggyakrabban a vagyonadó kivetésével és behajtásával 
kapcsolatosan. Legtöbbször nem értették a vagyonadó összegének meghatározásáról 
szóló határozatot, vagy az adóalany ingatlanra vonatkozó pontatlan adatközlése miatt, 
vagy az adótartozás kiszámítása, illetve az előfizetés vagy a kamat miatt. A helyi 
adóhivatal az esetek többségében a törvénnyel összhangban végzi feladatait, ha pedig 
hiba történik, azt nagyon rövid idő alatt helyreigazítja. Nagyon gyakran közvetítettünk 
a polgárok és a helyi adóhivatal között, mert a városi közigazgatás székhelyétől való 
távolság gyakran okoz gondot, ami miatt ügyeik elintézetlenek maradnak. A helyi 
adóhivatal rendszeresen küld figyelmeztetéseket a valamilyen adónem esedékes 
részletével tartozóknak. Miután ezeket kikézbesítették, az adóalanyok tömegesen 
kerestek meg minket azzal a kérdéssel, hogy elszámolásra kerül-e a késedelmi kamat, 
milyen jogaik vannak az átütemezésre, kérhetik-e a törlesztést részletekben, milyen 
határidőben kell kifizetni az adóhátralékot, hogy ne induljon meg ellenük a 
kényszerbehajtás intézkedése. A konkrét kérdések alapján betekintettünk a szükséges 
dokumentumokba, határozatokba, figyelmeztetésekbe és egyebekbe, majd tanácsot 
adtunk a hozzánk fordulóknak a rendelkezésükre álló jogi lehetőségekről. Sokan 
fordultak hivatalunkhoz az adótartozás törlesztésének módja miatt is, az adó 
elévülése, az adóhátralék és annak újraütemezése ügyében is. Voltak gondok a nem 
módosított vagy téves címek miatt is, mert az adóalany emiatt nem kapta meg a 
vagyonadó kivetését tartalmazó határozatot. Ezekben az esetekben közvetlenül 
helyesbítettük a lakcímeket a helyi adóhivatallal, és a polgárok időben átvehették a 
vagyonra kivetett éppen aktuális határozatokat. 
 
A Városi Közigazgatási Hivatal Adóügyi Titkársága hatáskörébe tartozó különféle 
kérdésekkel fordultak hozzánk a polgárok, és a Titkársággal folytatott jó 
együttműködés révén gyakran ellenőriztük van-e az adóalanynak adótartozása, főleg 
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az idősebbek esetében, akiknek nem volt lehetőségük az adóhivatallal közvetlenül 
felvenni a kapcsolatot, illetve, hogy személyesen keressék fel. Gyakoriak az olyan 
esetek is, amikor az adó kivetését tartalmazó határozatokat kellett értelmeznünk és 
megmagyaráznunk, hogy megtudják, hogy nincsenek „igazságtalan határozatok”, ha 
pedig valami hibát észleltünk, azt jeleztük az Adóhivatalnak, mely azonnal kijavította. 
A polgárok tömegesen keresték meg hivatalunkat, miután figyelmeztetést kaptak az 
adótartozás megfizetésére, például ingatlanadóra, környezetvédelmi térítményre, 
adótartozás-átütemezésre stb. 
 
Az engedély nélkül épített objektumok utólagos engedélyezésének eljárása iránt 
folyamatos az érdeklődés. Egyes polgároknál ez az eljárás kétségeket és 
értetlenséget váltott ki. Ezekben az esetekben részletesen tájékoztattuk őket a jogi 
eljárással és az új törvényből eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatosan. 
Legtöbbjük az eljárás minden szakaszában felkereste hivatalunkat, mert attól féltek, 
nehogy hibázzanak valamelyik szakaszban, és ezért tényleg le kell majd bontani az 
épületet. Mindannyian sikeresen zárták le az eljárást. Az eljárás folyamán más jogi 
gondok is jelentkeztek. Például a legalizált objektum bekebelezése és a társtulajdonos 
jóváhagyásának megszerzése. Hivatalunk minden ilyen esetben tájékoztatta ügyfeleit 
az adott helyzetből eredő jogaival és kötelezettségeivel. Felmerült továbbá az építési 
telek átalakítása körüli gond is. Mivel a telek rendeltetésének módosítása a legalizálás 
előfeltétele, a polgárok tömegesen jelentkeztek hivatalunkhoz, hogy megkérdezzék 
mit jelent ez számukra, milyen jogaik és kötelezettségeik származnak abból, és 
egyáltalán mit is jelent ez a fogalom. Mi részletes magyarázatot nyújtottunk, 
ismertettük velük annak jelentését, előnyeit és a végre nem hajtott rendeltetés 
módosításból eredő gondokat. A legalizálási eljárás folyamán azok a polgárok, akik 
már eljutottak egy bizonyos szintig a dokumentumok beszerzésében, gyakran 
szembesültek azzal a gonddal, hogy az illegálisan felépített házuk részben 
közterületen helyezkedik el, utcán vagy idegen ingatlanon. Hivatalunk ezekben az 
esetekben jogsegélyt nyújtott a szükséges dokumentumok beszerzésében és a 
törvényi eljárások megismerésében, melyekkel az érintett eredményesen elintézheti 
az eljárást, megállapodás megkötésével, határozat megszerzésével, adásvételi 
szerződés megkötésével, illetve peresítéssel oldhatja meg a vagyonjogi helyzetet, 
amely nélkül az épületlegalizálás nem lenne lehetséges. Számos probléma merült fel 
a telek feletti tulajdon miatt is. Bizonyos helyi közösségekben ugyanis az egykori 
Község a múlt század ötvenes és a hatvanas éveiben ingyen osztotta a telkeket a 
lakosságnak, azzal, hogy ezek a határozatok nem tartalmazták a bekebelezéshez 
szükséges összes szükséges adatot. Ezekben az esetekben hivatalunk a Történelmi 
Levéltár útján szerezte be az ilyen határozatok eredeti példányait, valamint az 
önkormányzati szervekkel együttműködésben dolgozott ezeknek az ingatlanoknak a 
bejegyzésén, mert az ügyfelek nem találták fel magukat ezekben az összetett 
esetekben. 
A polgárok rendszeresen keresik fel hivatalunkat a megindított végrehajtási 
eljárásokkal kapcsolatban. Ezekben az esetekben jogi támogatást nyújtunk, azaz 
tájékoztatjuk őket a törvény rendelkezéseiről és a végrehajtás megtagadására alapot 
adó jogi lehetőségekről. 
 
Gyakran fordultak hozzánk a polgárok olyan esetekben is, amikor Adóigazgatóság 
Szabadkai Fiókintézete, miután meg is történt a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási 
Alapnak a járuléktartozás kifizetése, továbbra is visszatartotta a nyugdíj arányos 
részét. Hivatalunk ezekben az esetekben jogvédelmet nyújt a nyugdíjasoknak és a 
többi polgárnak is kérelmeik, átirataik összeállításában és segíti őket az Alappal 
folytatott kommunikációban, illetve a Köztársasági Ombudsmani Hivatallal folytatott 
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kommunikációban, ha az Adóhivatal nem hozza meg törvényes határidőben a 
határozatot az ügyfél jogérvényesítésnek ügyében. Az Adóigazgatóság Szabadkai 
Fiókintézete több alkalommal indította meg az adótartozás árverés útján történő 
behajtását, ezért az érintettek azzal keresték fel hivatalunkat, hogy milyen módon 
tudják kifizetni adótartozásukat, esetleg a kamatot leíratni, elévülésre hivatkozni, 
illetve, hogy milyen jogorvoslati eszközökkel élhetnek a nyilvános árverés eljárásában. 
 
Rendszeresen fordulnak hozzánk a polgárok az ápolási segélyre való jog 
megvalósításával, azaz a kérelmet elutasító határozattal szembeni jogorvoslati 
lehetőséggel kapcsolatban, valamint az új kérelem benyújtásának feltételeivel 
kapcsolatban. 
 
Gyakoriak a kérdések arra vonatkozóan is, hogy a Földhivatal nem folytatta le az 
adásvételi szerződések bejegyzésének eljárását és a korábbi tulajdonosokat akár több 
évig is az eladott ingatlan után a közműdíj fizetésének kötelezettsége terheli, akik 
természetesen nem fizetik többé. A közvállalatok megindították a költségeik 
megtérítésének eljárását a volt tulajdonosok, illetve az eladók ellen, mi pedig ezekben 
az esetekben tájékoztattuk a hozzánk fordulókat arról, hogy milyen módon rendezhetik 
a helyzetet és töröltethetik a közvállalatokkal a költségeket, amelyeket már nem ők 
okoztak. 
 
Néhány városrészből számos polgár fordult hozzánk a vízvezeték-hálózatra 
csatlakozással kapcsolatos különböző gyakorlati problémával. Voltak gondok az 
ingatlanok feletti tulajdonostársi viszonyokból eredően, a bevezetésre vonatkozó 
jóváhagyások beszerzésével, meg azzal is, hogy néhány esetben ismeretlen címen 
tartózkodott a tulajdonosok egyike. A konkrét esetektől függően nyújtottunk segítséget, 
a leghatékonyabb eljárásra utasítva a hozzánk fordulókat, amivel érvényesíthették 
jogaikat és a közműszolgáltatás használóivá válhattak. 
  
A fák kivétele a közterületeken veszélyokozás, illetve a növény betegsége miatt 
szintén igen gyakori téma. Ezekben az esetekben a közigazgatás hallgatása, illetve a 
nem az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény szerinti határidőben történő 
eljárás miatt fordulnak hozzánk. A problémák általában operatív jellegűek, illetve a 
felügyelőség rendszeresen kiadja a fák kivételére vonatkozó határozatokat, azonban 
a teljesítésben jelentkeznek különböző fennakadások, amit az illetékes közvállalatnak 
kell megoldania. Miután hivatalunk felkereste az illetékes szerveket a határidők 
túllépése miatt, mindig megoldódott az illetékes felügyelőség vitatott határozatának 
végrehajtása. 
 

Gyakran kérdeznek bennünket az építésügyi felügyelőség és a kommunális 
felügyelőség hatásköreiről. Problémáik megoldása során ugyanis, amikor 
kommunális, illetve építésügyi problémát kell bejelenteniük, nem biztosak abban, hogy 
kihez kellene fordulni. Ezekben az esetekben, miután megismerkedünk a konkrét 
tényállással, részletesen tájékoztatjuk a hozzánk fordulókat a két felügyelőség 
illetékességeiről.  
 
A háziállatok tartásáról szóló rendelet állandó téma és rendszeresen kérdeznek 
bennünket afelől, hogy hány háziállatot lehet tartani urbánus közegben, a helyi 
közösségekben, illetve a lakhelyük szerinti övezetben, és a rendelet minden 
módosítása újraéleszti ezeket a kérdéseket.  
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A házasság felbontásából eredő jogok és kötelességek nagyon gyakoriak, különösen 
azokban a helyzetekben, amikor az egyik házastárs külföldön él. Gyakori 
problémaként jelenik meg a gyermekelhelyezés és a közös vagyon megosztása. A 
családi problémák az új törvényes megoldások tükrében szintén gyakoriak, mint a 
kiskorú gyermekekkel való kapcsolattartásra (láthatás) jogosultság, illetve 
kötelezettség, továbbá a szülői jogok gyakorlásának megvonása a családjogi törvény 
és a nevelőszülőség intézményéről szóló szabályzat értelmében, továbbá a Szociális 
Központ illetékességével kapcsolatosan. A gyermektartásdíj fizetése miatt is gyakran 
fordultak hozzánk, azzal, hogy a nagykorúvá válást követően, illetve a felsőoktatási 
intézményben folytatott tanulmányi év ismétlése, vagy az intézmény elhagyása 
esetében ezt a jogot a gyermekek elveszíthetik, így ezek voltak a leggyakoribb 
kérdések.  
 
Egyre gyakoribbak a családtagok eltartására vonatkozó kérdések. Az elszegényedett 
családtagok gyakran keresik azokat a törvényes rendelkezéseket, amelyek kötelezik 
a család tagjait az eltartásukra. Ezekben az esetekben a vonatkozó törvény 
rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatunk és konkrét utasításokat adunk az 
elszegényedett családtagot eltartani köteles személyekről és milyen módon tudja 
megvalósítani ezen jogosultságát. Az öröklési jog gyakorlása a hagyatéki eljárásban 
mindig a polgárok érdeklődését képező kérdés.  
 
A házasságon kívüli élettársi kapcsolat, vagyis az abból eredő jogok és 
kötelezettségek miatt gyakran fordulnak hivatalunkhoz. Az élettársak igen gyakran 
szeretnének arról tájékoztatást kapni, hogyan érvényesíthetik az e közösségekből 
származó tulajdonjogukat, valamint a családi nyugdíjhoz való jogukat. 
 
Gyakoriak voltak a kérdések az öregségi, a korhatár előtti és a rokkantsági nyugdíjra 
való jogosultság érvényesítésével kapcsolatban is, különösen amióta a nők számára 
a biztosítási idő és a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultság korhatára kitolódott. 
 
A különböző öröklési jogi, végrendeleti öröklési szerződésekkel, a tartási joggal és 
kötelezettséggel, valamint a temetési költségtérítési joggal kapcsolatos megkeresések 
szintén gyakoriak és a polgárok a konkrét problémáikra keresik a választ. 
 
A meghirdetett pályázatok időszakában ciklikusan jelentkeznek a tanulók és hallgatók 
ösztöndíj-pályázásával kapcsolatos jogi problémák. 
 
Sajnos a polgárok egy része évek óta nyugdíj- és egészségbiztosítás nélkül él. Az 
idősebb polgártársak gyakran kérdezik, hogy lesz-e egészségbiztosításuk, ha betöltik 
a 65. életévüket. Tájékoztattuk őket a hatályos törvények rendelkezéseiről, melyek 
alapján 65 éves kor után a Szerb Köztársaság minden állampolgárának van 
egészségbiztosítása. 
 

Az időskorú személyek idősotthonba való elhelyezése szintén olyan téma, amelyben 
hozzánk is fordulnak a polgárok. A magatehetetlen személyeket ugyanis gyakran kell 
otthonba helyezni, egyetértésük pedig előfeltétele az elhelyezésüknek. 
 
A helyi közösségekben tartott ügyfélfogadások alkalmával gyakoriak a kérdések az 
élethossziglani eltartási szerződésekkel kapcsolatosan is, mert a falun élők gyakran 
kötnek ilyen szerződéseket, hiszen ezzel a jogintézménnyel időskori anyagi 
biztonságuk miatt élnek, azonban gyakran magának a szerződésnek a teljesítése 
képez nehézséget az eltartó elszegényedése miatt, illetve, hogy gyakran külföldre 
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távoznak a jobb megélhetés miatt, az eltartottak pedig gondozás nélkül maradnak. 
Gyakran jelentkeznek tehát problémák az élethossziglani eltartási szerződések 
felbontása miatt és az idős emberek sok kérdést tesznek fel ennek a jogviszonynak a 
megoldása ügyében. 
 
A kiskorú és a felnőtt személyek cselekvőképessége megvonásának eljárása kapcsán 
gyakran a lefolytatás módjáról kértek tőlünk tájékoztatást.  
 

A közvállalatokkal (Vízművek, Gázművek, Távfűtőművek stb.) megkötött szerződések 
rendelkezéseinek értelmezése, illetve teljesítésének eljárása gyakori téma. A 
közvállalatok számláiból eredő problémák, különösen az Elektrovojvodina számlái 
miatt gyakran fordulnak hozzánk. A helyi közösségek lakói a vízvezetékre és a 
csatornahálózatra való csatlakozási lehetőség miatt is felkerestek bennünket, illetve 
utcáik aszfaltozásának ügyében.  
 
A munkanélküliségből, a munkanélküli szülők gyermekeinek egészségbiztosításából 
eredő jogosultságok megszerzése, az egészségvédelem elveszítése körüli problémák 
szintén gyakran megjelentek. 
 
Nagyon gyakoriak a kérdések a vállalat székhelyén kívüli, az emberek lakásán történő 
termékeladás (távszerződés) kapcsán. Érzékelhetőek a visszaélések és a fogyasztók 
tájékoztatást kaptak tőlünk a jogaikról és segítettünk neki a szükséges dokumentumok 
összeállításában. 
 
Tekintettel arra, hogy a földterületek kisajátításának eljárásai a városban ciklusokban 
történnek, a polgárok olyankor tömegesen fordulnak hozzánk kérdéseikkel, jogaik felől 
érdeklődve, valamint, hogy kötelező érvényű-e a kisajátításról szóló szerződés, milyen 
jogaik vannak, amennyiben elégedetlenek a kisajátított ingatlanért felkínált térítmény 
összegével és mit jelent a vagyon fennmaradó részének elvétele. A konkrét tárgyaktól 
függően tájékoztattuk az érintetteket a hatályos törvény rendelkezéseiről, a 
fellebbezési lehetőségről, azzal, hogy a kisajátításról szóló törvény végrehajtási 
jogszabály és a határozat jogerőre emelkedését követően történik a földterület 
kisajátítása és a térítmény kifizetése a törvénnyel szabályozott eljárás szerint.  
 
A szomszédi viszonyok rendszeresen megjelenő témák hivatalunkban. A 
megkeresések tárgya a szomszédok közötti kerítések, a közös mezsgyék, a 
szennyvízgödrök, a birtokháborítás, a fakivételi kötelezettség, a szennyvízgödrök 
létesítése és ürítése és egyéb vitás kérdések, valamint, hogy mikor kötelező az építési 
engedély. Sokan építésügyi kérdéssel és a településrendezési tervek alkalmazásával 
kapcsolatosan fordultak hozzánk, mert ezek fokozottan érdeklik a lakosságot. A helyi 
közösségek területén lévő önkényes telekbirtoklás magánszemélyek, szomszédok 
által igen gyakori jelenség, e telkek újbóli birtokbavételéhez kérték hivatalunk 
segítségét. 
 
A város bővülésével, illetve a peremvárosi építkezésekkel gyakran fordultak hozzánk 
olyan kérdésekkel is, hogy az ezekben az övezetekben élők a házaikat a természetben 
magánterületet képező utcarészről közelíthetik meg. Ezek számukra nagyon jelentős 
problémát okoznak. Előfordultak az ingatlan önkényes elvételének és közhasználati 
célú elvételének egyéb erőszakos módjai is. A feleket a szabályszerű eljárásra 
utasítottuk, illetve ismertettük velük a kisajátítási törvény vonatkozó rendelkezéseit, az 
utcához tartozó telekrészről való lemondás kisajátításának lehetőségeiről, és arra is 
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figyelmeztettük őket, hogy erőszakos módszerekkel nem oldhatók meg a konkrét 
vagyonjogi kérdések. 
 
A hivatalunkhoz gyakran fordultak segítségért mezőgazdasági ügyekben is, főleg a 
gazdálkodók, az ösztönző eszközök odaítélésére vonatkozó kérelmeik 
összeállításában. A mezőgazdasági károk esetében is sokan kértek tőlünk jogi 
tanácsot, a mezőgazdasági földterület bérbeadásának kérdésében is felkerestek 
minket, a mezőgazdasági földterület bérleti díjának megfizettetése, a 
mezőgazdasággal foglalkozók egészségbiztosítása, a követelések elévülése, a 
gazdaság jogi státusza, az elővásárlási jogosultság, a vagyonmegosztás, a parcella 
kimérésének módja és eljárása, a parcellamegosztás, a Földhivatal működése, a 
jóváhagyott településrendezési tervekből eredő határozatok a jogok és 
kötelezettségek a telkeiből eredően, az ingatlan feletti jogosultság és jelzálog törlése.  
Voltak kérdések a magántulajdont képező kocsiút használata, az ingatlan feletti 
élvezeti jog és jelzálog törlése kapcsán. A mezőgazdasági földterület építési telekké 
való átminősítése, az utca kialakításáról a faluban, a házszám kiosztása és 
megváltoztatása is sokszor merült fel és ezek mind nehezen megoldható gondként 
jelentek meg a lakosság körében.  
 
A fiatalok gyakran fordultak hozzánk az önkéntes munka jogi keretei iránt érdeklődve, 
hogy a civil szférában végzett önkéntes munka munkatapasztalatnak számít-e. A 
konkrét helyzettől függően tájékoztattuk őket arról, hogy milyen jogosultságaik vannak 
az önkéntességről szóló törvény szerint és a többi hatályos jogszabály alapján. 
 
Sok kártérítéssel kapcsolatos kérdésünk volt, hiszen ez nagyon fontos terület a 
polgárok számára. Elég sokan voltak, akik különböző jellegű károkat, valamint 
közlekedési balesetből adódó károkat szenvedtek el, és tőlünk tájékozódtak a jogaikról 
és e károk megtérítésének módjáról. Felkerestek minket polgárok a biztosító 
társaságok útján történő kártérítési ügyekben is. A biztosítási kötvénytől és a biztosító 
társaság eljárásrendjétől függően ugyanis, a követelések megfizettetése néha lassan 
és nehézkesen valósul meg. Ezekben az esetekben hivatalunk a feleket jogi eljárásra 
utasította és segítette őket jogaik érvényesítésében a különböző átiratok összeállítása 
révén. A vaddisznók által okozott károk a szántóföldeken szintén problémaként jelent 
meg, ezért a Vadászegyesülethez utasítottuk őket és ismertettük velük a kártérítési 
jogosultságaik megállapításának és megvalósításának eljárását. A villamos 
berendezéseken a villanyáram miatt keletkezett károk esetében többen is fordultak 
hozzánk jogi tanácsért kártérítési követeléseik érvényesítése ügyében. A 
szolgáltatóhoz irányítottuk őket, valamint az illetékes biztosító társasághoz és jogi 
segítséget nyújtottunk nekik egészen a kártérítés érvényesítéséig. 
 
Igen gyakran kérik tőlünk a polgárok a városi közigazgatás összetettebb 
határozatainak és végzéseinek értelmezését jogaik hatékonyabb érvényesítése, illetve 
kötelezettségeik egyszerűbb teljesítése érdekében.   

 

SZABADKA VÁROS HELYI OMBDSMANI HIVATALÁNAK 
KÜLÖN TEVÉKENYSÉGEI 

 
 

A gyermekek jogainak védelme a szerencsejátékok területén  
 
Tavaly egy szülői csoport azzal a problémával fordult hivatalunkhoz, hogy az általános 
iskola közvetlen közelében fogadóiroda nyílt, amivel a gyermekek jogai közvetlenül 
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veszélybe kerülnek. A szerencsejátékokról szóló törvény 82. szakaszának 1. 
bekezdése meghatározza a fogadóiroda előírt távolságát az oktatási intézmények 
(általános és középiskolák) épületétől, amely nem lehet kevesebb 200 méternél. Az 
érintett általános iskolával közösen a Pénzügyminisztérium Szerencsejáték 
Igazgatóságához, valamint a Köztársasági Geodéziai Intézet Felügyeleti és 
Ellenőrzési Osztályához fordultunk, hogy végezzék el a fogadóiroda működésének 
jogszerűségét, mert fennáll a gyanú, hogy a fogadóiroda az oktatási intézménytől való 
távolságra vonatkozó jogszabályi előírást nem teljesítette. A Köztársasági Geodéziai 
Intézet Felügyeleti és Ellenőrzési Osztálya ezt követően értesített bennünket, hogy 
elvégezte az ellenőrzést, és megállapította, hogy az oktatási intézménytől 
jogszabályban megállapított távolság fennállását igazoló igazolást tévesen 
megállapított tények alapján állították ki, és végzést adta ki Szabadkai 
Ingatlankataszteri Szolgálatnak a vitatott tanúsítvány semmissé nyilvánítására. A 
Szolgálat nagyon rövid időn belül határozatot hozott a tanúsítvány törléséről. A 
fogadóiroda a végzés ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, és a 
másodfokú eljárás eredményére várnak. Az eljárás megindításának célja a gyermekek 
jogainak védelme a fogadóirodák negatív befolyásától. 
 
Idősebb polgártársaink jogainak védelme a fogyasztói jogvédelem terén  
 
A beszámolási időszakban nagy számban kerestek fel bennünket olyan idős emberek, 
akik egyes kereskedőházak agresszív üzleti magatartása miatt csalás áldozatai lettek. 
A kapcsolatfelvétel telefonon történik, és különféle termékeket kínálnak nekik. A 
termék árát gyakran csalárd cselekményekkel rejtegetik, illetve nem a szóbeli 
kommunikációban szereplő összeg kerül be a szerződésbe (a különbségek esetenként 
90.000,00 din. felettiek is lehetnek). Gyakori jelenség, hogy nem adnak a szerződéstől 
való elállási nyilatkozatot, ami pedig törvényi kötelezettség, megrövidítve ezzel a 
vásárlót, hogy 14 napon belül indoklás nélküli elállhasson a vásárlástól. Mivel ezek a 
csalások tömegesen fordultak elő, teljes körű jogvédelmi eljárást dolgoztunk ki. Abban 
az esetben, ha nem hagytak az ügyfélnek elállási nyilatkozatot, elkészítettük a 
szükséges nyomtatványt, tájékoztattuk az ügyfelet jogairól és aktív jogi támogatást 
nyújtottunk jogaik érvényesítésében. Eljárást kezdeményeztünk a Piacfelügyeletnél, 
amely hatáskörén belül végezte a munka törvényességének ellenőrzését, és 
hozzájárult az idős polgárok jogainak érvényesüléséhez ezen a területen. 
 
A munkavállalók jogvédelme csődeljárásban 

  

Rendszeresen keresnek fel bennünket a csődbe ment cégek korábbi alkalmazottai. A 

legtöbb esetben a lakás vételárának kifizetése okozta a legnagyobb problémát a volt 

dolgozóknak a kivásárlás során. Mivel a lakásvásárlási szerződések 480 részletben, 

azaz 40 éves törlesztési határidővel jönnek létre, a hosszú idő miatt sokrétűek a 

problémák. A csődeljárás megindítása után gondok merülnek fel a fizetési számlákkal 

kapcsolatban, amelyekre a dolgozók a megvásárolt lakás után részleteket utalták, mert 

azok változtak, és esetenként nagyon nehéz volt kapcsolatot teremteni a 

csődgondnokkal. Mindezekben a helyzetekben részletesen áttanulmányoztuk a teljes 

dokumentációt és az adott üggyel kapcsolatos előírásokat és a polgároknak a jogaik 

gyakorlásához szükséges jogi támogatást nyújtottuk. 

 
Közvetítés a polgárok, közvállalatok, szolgálatok és egyéb jogi személyek között 
 
Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat 
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A beszámolási időszakban számos polgártársunk fordult hozzánk a lecsapolási díjjal 
kapcsolatos kételyekkel, problémákkal kapcsolatban. A naptári év folyamán a 
közvállalat figyelmeztetést küldött a lecsapolási díj beszedésére a természetes 
személyektől. A figyelmeztetés utasításokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy a 
polgárok hogyan beszélhetik meg vitatott követeléseiket, és hogyan léphetnek 
kapcsolatba a vállalattal a kitűzött határidőn belül. A figyelmeztetésben megjelölt 
elérhetőségi telefonszám azonban foglalt volt, illetve nem volt elérhető az érdeklődők 
számára, az igények megtárgyalásának határideje nagyon rövid volt, így a polgárok 
nem tudtak élni jogaikkal. A felszólítás nem tartalmazta a tartozás 
megalapozottságának megállapítása szempontjából lényeges összes tényt, ezért 
hivatalunk elkészítette az ügyfelek számára a felszólítással kapcsolatos nyilatkozat 
szövegét, amelyben kérik a szükséges bizonyítékokat, vagyis az időszak megjelölését, 
amelyre a követelés vonatkozik, a számlakivonat megküldését annak megállapítására, 
hogy minden befizetést elkönyveltek-e stb. Ezen bizonyítékok nélkül az érintettek 
nincsenek abban a helyzetben, hogy a figyelmeztetésben megjelölt tartozásról 
minősített nyilatkozatot tegyenek, azaz éljenek a követeléseik megvitatására 
vonatkozó jogukkal. Ezen nyilatkozatok után a közvállalat minden adósnak részletes 
választ adott, amely tartalmazott egy tételes kivonatot, egy összegzést, hogy milyen 
jogcímen és mely időszaktól tartozik az adós. Ezen dokumentumok alapján az 
érintettek nyilatkozhattak a tartozás fennállásáról, vannak-e befizetések, amelyek nem 
lettek elkönyvelve, azaz a megfelelő eljárásban élhettek a követelés megtárgyalására 
vonatkozó jogukkal, illetve, hogy fennáll-e a közvállalat által bizonyított tartozás, azt a 
törvényi előírásoknak megfelelően teljes mértékben vagy részletben kifizették, 
kihasználva az átütemezés lehetőségét, amely az alapösszeg maradéktalan kifizetése 
esetén lehetővé teszi a kamat 50%-ának leírását. 
 
 

A Szerb Köztársaság Polgári Jogvédője 
 
A Szerb Köztársaság Polgári Jogvédőjének 2022-ben egy panasz lett továbbítva, és 
az a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap Szabadkai Kirendeltségének munkájára 
vonatkozott. 
 
 
Közvetítés a panasznak az illetékes hatósághoz történő benyújtása előtt  
 

Köztársasági Geodéziai Intézet Szabadkai Földhivatal - 4 ügy 
 
A tavalyi évben a Köztársasági Geodéziai Intézet Szabadkai Földhivatala munkájára 
négy polgár fordult panasszal hivatalunkhoz ügyeik feldolgozásának időtartama miatt. 
A köztársasági hatóságok munkájának ellenőrzése a Szerb Köztársaság Polgári 
Jogvédő Hivatalának hatáskörébe tartozik, így hivatalunk nem illetékes e panaszok 
alapján eljárni, azonban a panaszok továbbítását megelőzően hivatalunk az illetékes 
Földhivatalhoz fordult, hogy megkérdezze valósak-e a panaszokban megfogalmazott 
állítások, és ezt követően meg is történt a nyilvántartásba való bejegyzés, így nem volt 
szükség a panaszok továbbítására, mert a polgárok megvalósították jogaikat.  
 
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalának közleménye december 10-e, az 
emberi jogok világnapja alkalmából  
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Az emberi jogok világnapja alkalmából hivatalunk sajtóközleményt adott ki, amelyben 
röviden értékelte a folyó évet. A sajtóközlemény szövegét közöljük:  
 
Közlemény december 10-e, az emberi jogok világnapja alkalmából  
 
Ma ünnepeljük az emberi jogok világnapját, amikor több mint 70 évvel ezelőtt aláírták 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mellyel az emberiség történetében először 
elismerésre került minden ember „élethez, szabadsághoz és biztonsághoz való joga 
megkülönböztetés nélkül.” Ezek a jogok születéssel szerzett elidegeníthetetlen és 
oszthatatlan, minden embert megillető jogok, állampolgárságra, lakóhelyre, nemre, 
nemzeti vagy etnikai hovatartozásra, származásra, bőrszínre, vallásra, nyelvre, vagy 
bármilyen más tulajdonságra való tekintet nélkül. 
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének célja, hogy segítse a tagállamokat abban, 
hogy minden körülmények között biztosítani tudják az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, aminek köszönhetően az emberek méltósággal és egyenlőséggel 
élhetnek, megkülönböztetés nélkül. 
Az egyén vagy a közösség mindennapi életében felmerülő problémáinak megoldása 
az emberi jogok védelmét jelenti. 
Hivatalunk ebben az évben kiemelten foglalkozott az emberi jogok védelmének 
kérdésével, többek között a gyermeki, valamint idős polgártársaink jogainak 
védelmével. 
Álláspontunk szerint az emberi jogok védelme a gyermekek jogainak védelmével 
kezdődik.  Rendkívül fontos kiemelni a gyermekek jogainak védelmét a 
szerencsejátékok terén, ugyanis meg kell őket védenünk a fogadóirodák káros 
befolyásától. Egy felelős társadalom valamennyi szereplőjének meg kell tennie 
mindent a gyermekjogok ezen a területen való átfogó védelme érdekében. Idén egy 
érintett általános iskolával közösen eljárást indítottunk az iskola közvetlen közelében 
lévő fogadóiroda működését engedélyező igazolás megsemmisítése ügyében, amely 
igazolás tartalmazza a törvény által meghatározott távolságot egy fogadóiroda és a 
legközelebbi iskola között. Ennek az eljárásnak az iskola mellett található fogadóiroda 
bezárását kell eredményeznie. Kezdeményezésünkre a vitatott igazolást a hatóság 
megsemmisítette, és várjuk a másodfokú hatóság döntését a fogadóiroda fellebbezése 
alapján. 
Jelentős támogatást nyújtottunk az idősek jogainak biztosítása érdekében a fogyasztói 
jogok védelme terén. Tömegjelenség, hogy egyes üzlethelyiségen kívül árusító 
kereskedők tudatosan célozzák meg a rendszeres jövedelemmel rendelkező 
nyugdíjasokat, és kihasználják azt a tényt, hogy ez a korosztály többnyire nem 
kellőképpen jártas a szerződéstől való elállás tekintetében, így nagyon magas áron 
értékesítenek nekik különféle termékeket. 
A jogaikról való tájékoztatás mellett jogi támogatást is nyújtottunk az érintetteknek a 
jogaik gyakorlásához, vagyis a szerződéstől való elálláshoz és a kifizetett vételár 
visszatérítéséhez. Az idősek emberi jogainak erősítése a legjobb módja annak, hogy 
a társadalom egyenrangú tagjaként méltó és biztonságos életet élhessenek, mert 
bizonyos jogok időskorban jobban veszélyeztetettek, mint más életkorokban. 
Az emberi jogok tiszteletben tartása a jobb társadalmi fejlődéshez vezet, ahol a 
tisztelet, a méltóság, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog az anyagi biztonság 
mellett az emberi jólét fontos tényezője. 

 
 
Együttműködés az egykori JSZSZK tagköztársaságok ombudsmanjaival  
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Hivatalunk együttműködést épített ki a volt tagköztársaságok, különösen Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Macedónia ombudsmanjaival. Ez az együttműködés 
azoknak a polgárainknak nyújtott segítségben nyilvánul meg, aki nyugdíjuk egy részét 
a tagköztársaságokban valósították meg, de a különböző adminisztrációs, 
bürokratikus eljárások miatt, vagy a közigazgatás hallgatása miatt nem tudják ezen 
jogaikat érvényesíteni az adott tagköztársaságban megvalósított részre. Ezekben az 
esetekben, így állampolgárunk konkrét esetében is, az illetékes ombudsmanokhoz 
fordulunk, megkérve őket, hogy ellenőrizzék le az illetékes nyugdíjbiztosítónál, hogy 
miért nem állította ki a határozatot a nyugdíj vonatkozó részére. 
 
Az illetékes ombudsman minden egyes esetben eljárt kérelmünkre, konkrét információt 
nyújtva számunkra az ügyekről, és ha a kérelmeket ki kellett egészíteni, arra 
rámutattak, és arra is, amikor a közigazgatás hallgatásának esete állt fenn, 
figyelmeztetve az eljáró szervet a törvényes határidőkre és rövid határidő alatt 
megoldódott állampolgárunk kérelme. Ez az együttműködés nagyon hatékony, és az 
adminisztrációs akadályokat, amelyeket a polgár nem tud egyedül leküzdeni, ez az 
együttműködés gond nélkül megoldja. 
 

 
MEDIÁCIÓ  

A mediáció vagy közvetítés a vitarendezés alternatív formája, amelyet közel tíz éve a 
Helyi Ombudsmani Hivatalban folytatunk. A közvetítői eljárást képzett, engedéllyel 
rendelkező, az Igazságügyi Minisztérium közvetítői nyilvántartásába bejegyzett 
mediátorok végzik. Irodánkban a közvetítői eljárás a felek számára ingyenes. 
 
A közvetítés a vitás jogviszony békés, nem peres rendezésére irányuló eljárás, 
amelyben a felek önként igyekeznek tárgyalásos úton rendezni a vitás jogviszonyt egy 
vagy több olyan mediátor közreműködésével, aki semleges és pártatlan harmadik 
félként segíti az ellentétek vagy viták megoldásáról kölcsönösen elfogadható 
megállapodás elérését célzó tárgyalásokat. A polgárok személyesen vesznek részt a 
mediációs folyamatban, ahol a kölcsönös kapcsolatokban elkerülhetetlenül felmerülő 
konfliktusokat gyorsan, hatékonyan és olcsón oldhatják meg. A felek saját maguk 
hozzák meg döntéseiket, és teljes ellenőrzést gyakorolnak az eljárás felett. A 
folyamatban egy közvetítő, egy harmadik és semleges fél vesz részt, aki irányítja a 
konfliktusban lévő felek közötti kommunikációt, és segíti a tárgyalásokat az ellentétet 
vagy vitát megoldó, kölcsönösen elfogadható megoldás elérésében. A mediátor 
szerepe az, hogy segítse a feleket a másik féllel kapcsolatos érdekeik 
meghatározásában és a megegyezésben. A felek kérésére a közvetítő közvetítői 
megállapodást készít, amely a felek aláírását követően kötelező érvényű szerződés. 
 
A közvetítés alkalmazását a történelem során feljegyezték a sumér civilizációtól a 
középkoron át egészen napjainkig. Alkalmas konfliktusmegoldási módszer a 
társadalmi élet különböző területein. 
 
A közvetítések szokás szerint a Helyi Ombudsmani Hivatal helyiségeiben zajlanak, de 
a felek kérésére a közvetítők kilátogatnak a külvárosi helyi közösségekbe is a 
mediációs eljárás lefolytatására, hogy biztosítsuk hivatalunk elérhetőségét Szabadka 
minden lakosa számára. 
 
A 2022. év folyamán számos polgár jött hozzánk a vita békés megoldása érdekében. 
Voltak, akik azért jöttek, hogy magáról a mediációs eljárásról kérjenek általános 
tájékoztatást. Három esetben történt a közvetítői eljárás kezdeményezése. A 
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közvetítés tárgyai a kárelhárításról és az épület karbantartásáról szóló 
megállapodáshoz kapcsolódtak. 
 
A kártérítési megállapodás két ügyében pozitív megoldás született. Az első eset az 
előkészítő szakaszban megoldódott. Miután megkapta a közvetítői felhívást, a másik 
fél szerelőt fogadott a kár elhárítására. A kivitelező egy hónap múlva tudott volna 
kezdeni, ez azonban nem felelt meg a közvetítés kezdeményezőjének, mert az nagyon 
késő volt, mert a lakás átalakítását korábbra ütemezték, a másik fél más kivitelezőt 
bízott meg, aki korábban tudott kezdeni. A munkálatok befejezése után mindkét fél 
tájékoztatta hivatalunkat az elvégzett munkákról. 
 
A második esetben a felek megállapodást írtak alá a közvetítési eljárás megindításáról, 
és egy közvetítői találkozón belül közös megoldásra jutottak, megállapodást kötve a 
vita közvetítéssel történő rendezésére. Ebben a megállapodásban megbeszélték, 
hogy közösen bíznak meg egy vízvezetékszerelőt, aki felméri mindkét lakásban a 
teljes vízvezeték- vagy csatornahálózat cseréjének módját, és mindkét fél viseli a 
csere költségeit, és az elkészült munkákról tájékoztatja hivatalunkat. Emellett a 
közvetítés kezdeményezője kijelentette, hogy ő állja a fürdőszobája mennyezetének 
javítási költségeit. 
 
A harmadik esetben a felek nem tettek eleget a hívásnak, a közvetítés 
kezdeményezője pedig úgy nyilatkozott, hogy jogát bírósági úton fogja érvényesíteni. 
 
Két közvetítés a helyi ombudsmani hivatalban, a harmadik pedig a külvárosi helyi 
közösség hivatalában zajlott. 
 
Fontos kiemelni, hogy a mediáció a bírósági eljárás megindítása előtt és a bírósági 
eljárás során is folytatható. A társadalmi élet minden területén alkalmas a konfliktusok 
megoldására. A sikeres mediáció után a felek jó viszonyban maradnak, a bírósági 
eljárás után az egyik fél nyer, a másik veszít, kapcsolataik legtöbbször végleg 
megromlanak. A mediáció a bírósági eljárás alternatívája, amely hatékonyabb, 
gyorsabb, olcsóbb, miközben a felek érdekeit és igényeit tiszteletben tartja, biztosítja 
egymás közötti kapcsolatuk javulását. 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MÉDIÁVAL 

A helyi ombudsman munkájában nagyon fontos és szükséges a média 
együttműködése, támogatása annak érdekében, hogy a lakosság megismerje a hivatal 
munkáját, illetve, hogy az általunk kiadott információk a lakosság számára elérhetőek 
legyenek. Rendkívül jó együttműködést folytatunk a helyi és tartományi médiával. 
Közleményeinket és nyilatkozatainkat a konkrét esetekre vonatkozóan is közvetítette 
mind a lokális, mind az országos média. Interjút adtunk a helyi rádióállomásoknak, a 
Vajdasági RTV-nek, a Szabadkai TV-nek, a Pannon TV-nek, és a Szerb RTV-nek. 
Tájékoztattuk a polgárokat a jogaik gyakorlását jelentősen befolyásoló új 
jogszabályokról. Folyamatos együttműködés áll fenn minden olyan médiával, amely a 
városban hivatalosan használt nyelveken tudósít. A médiában folyamatosan 
közzétételre kerülnek azok a napok, amikor a külvárosi településeken fogadjuk a 
polgárokat, és ezáltal jelentősen megnőtt azon polgárok száma, akik lakóhelyükön 
kértek segítségünket. Folyamatos együttműködés áll fenn minden olyan médiával, 
amely a városban hivatalosan használt nyelveken tudósít. 
 

FINANSIJSKA SREDSTVA 
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Az ombudsmani hivatal működéséhez szükséges forrásokat a városi költségvetés 
biztosítja. Az ombudsmani hivatal 2013-ban közvetettből közvetlen költségvetési 
szervvé vált a költségek csökkentése céljából, és ez nem hatott ki a hivatal 
önállóságára és függetlenségére.  

 
A jóváhagyott eszközök legnagyobb része a működési költségekre, illetve az 
alkalmazottak fizetésére lett felhasználva. A 2022. évi pénzügyi tervvel a hivatal 
munkájához összesen 14.772.000,00 dinár lett jóváhagyva, ebből 13.153.438,97 dinár 
lett felhasználva.    
 
 
TÁBLÁZATOS BEMUTATÁS 
 
ELJÁRÁSOK A PANASZOK ALAPJÁN 
 

 
Jogi 

támogatás 
Panaszok alapján 
megindított eljárás Összesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Közvállalatok és intézmények 

Szabadkai Távfűtőművek KKV 4 0 4 
Vízművek és Csatornázási KKV 18 4 22 

Szabadkai Gázművek KKV 1 0 1 

Útfenntartó, Várostervezési és  
Lakásüzemeltetési KV 4 0 4 

Köztisztasági és Parkosítási KKV 7 0 7 

Kéményseprő KKV 7 0 7 

Suboticatrans KV 7 0 7 

Parking KKV 5 0 5 

Szabadkai Piacok KKV 1 1 2 

Szociális Központ 109 21 130 

Palics-Ludas KV 1 0 1 

Naša radost IEI 6 0 6  
Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság 32 1 33 

Vagyonjogi Titkárság 9 0 9 
Társadalmi Tevékenységek 
Titkársága 

18 0 18 

Adóügyi Titkárság 70 2 72 

Építésügyi Titkárság 30 1 31 
Általános Közigazgatási és Közös 
Ügyek Titkársága 15 0 15 

Kommunálisügyi, Energetikai és 
Közlekedésügyi Titkárság 2 0 2 

Kommunális Rendőrség 1 0 1 

Helyi közösségek 2 0 2 
Állami szervekhez továbbított 
ügyek A polgári jogvédőnek 1 0 1 

A panasz továbbítása előtti 
közvetítés 

Földhivatal 4 0 4 

Szerencsejáték Igazgatóság 1 0 1 

ÖSSZESEN 355 30 385 
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FOLYAMODVÁNYOK TÉMA SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN 

 

 Átvett 

Egészségügy 21 

Jogállás 25 

Polgárjog  174 

Munkajog 81 

Szülési szabadság 1 
Nyugdíjjogosultság 67 
Gyermekjog 2 

Fogyasztóvédelem  37 

Fogyatékossággal élők jogai 1 

Vagyonjog  14 

Öröklési jog 32 

Tulajdonjog 2 

Lakásjog 5 

Kötelmi jog 31 

Közlekedési jog 3 

Dologi jog 1 

Csődeljárás 3 

Családon belüli erőszak 10 

Korosztályon belüli erőszak 1 

Családi viszonyok 40 

Oktatás 4 

Kommunális ügyek 8 

Családtámogatás 1 

Támogatások 4 

Állami segély 5 

Vajdaság Vizei KV 279 
Villanyáramszolgáltatás 15 

Gerontológia 5 

Földhivatal 15 

Városi Vagyonjogi Ügyészség 3 

Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal 3 

Köztársasági Adóhivatal 19 

Minisztériumok/Belügyminisztérium/Nép
ességpolitikai Minisztérium  

10 

Adatvédelmi biztos 5 

Egyenjogúsági biztos 1 

A Szerb Köztársaság polgári jogvédője  5 

Telekom/Telenor/VIP/MTS 10 

Posta net/Szerb Posta KV 9 

A végrehajtási adósok jogai 54 

Gazdasági/Mezőgazdasági 2 

Bankügylet 16 

Kártérítés 6 

Legalizáció 1 

Kisajátítás  4 

Vagyonvisszaszármaztatás 1 

Népszámlálás 5 

Mediáció 3 

Egyéb 63 

Illetékes szervhez utalás  9 

Szociális jog/Magyarkanizsai Szociális 
Központ 

1 

Köztársasági hatóságok 12 

ÖSSZESEN  1129 
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A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN BENYÚJTOTT FOLYAMODVÁNYOK 

Helyi közösségek Folyamodványok 
száma 

Királyhalom HK 62 
Bajmok HK 17 
Békova HK 0 
Csantavér HK 19 
Tavankút HK 13 
Györgyén HK 0 
Hajdújárás HK 53 
Kelebia HK 7 
Mérges HK 8 
Kisbosznia HK 4 
Mišićevo HK 2 
Újzsednik HK 1 
Nagyfény HK 3 
Palics HK 11 
Ludas HK 12 
Dusanovó HK 0 
Visnyevác HK 0 

Verusity HK 1 

ÖSSZESEN 213 

 
 

 
ÜGYSZÁM ÖSSZESEN - ÖSSZEGZÉS 
 

A hivatalban átvett ügyek 1449 

A helyi közösségekben átvett ügyek 213 

ÖSSZESEN 1662 

 
 
 

Eljárások a panaszok alapján 385 

Folyamodványok 1277 

ÖSSZESEN 1662 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A beszámolási időszakban 1662 polgár kérte Szabadka Város Helyi Ombudsmani 
Hivatalának segítségét, ami azt jelzi, hogy polgártársaink ismerik a hivatal munkáját. A 
jogvédelem területén a megkeresések száma igen magas. 
 
Leggyakrabban szociális-gazdasági problémákkal, a vagyonadóval és a közvállalatok 
szolgáltatásaival kapcsolatban fordultak hozzánk. 
 
Az elmúlt évben kiemelt figyelmet fordítottunk az emberi jogok védelme terén a 
gyermeki jogok védelmére és az idős polgártársak jogainak támogatására. 
 
Egy általános iskola közvetlen közelében fogadóiroda nyílt, ami a gyermekek jogainak 
közvetlen veszélyeztetése. Az érintett általános iskolával közösen a 
Pénzügyminisztérium Szerencsejáték Igazgatóságához és a Köztársasági Geodéziai 
Intézethez fordultunk, hogy ellenőrizzék e fogadóiroda működésének jogszerűségét, 
mert felmerült a gyanú, hogy az oktatási intézménytől való távolságra vonatkozó 
jogszabályi előírás nem teljesült. Ezt követően az illetékes hatóság a vitatott 
tanúsítványt visszavonta. A fogadóiroda a határozat ellen a törvényes határidőn belül 
fellebbezett, és a másodfokú eljárás döntését várjuk. Az eljárás megindításának célja 
a gyermekek jogainak a kaszinók negatív hatásaitól való védelme. 
 
Jelentős jogi támogatást nyújtottunk az időskorúak jogainak biztosítása terén a 
fogyasztói jogok védelmében. Tömegjelenség, hogy egyes üzlethelyiségen kívül 
árusító kereskedők tudatosan a nyugdíjasokat célozzák meg, kihasználva, hogy ez a 
lakossági réteg általában kevésbé jártas az előírások ismeretében, és rendkívül magas 
áron értékesít különféle termékeket. Ezekben az esetekben a jogaikról való 
tájékoztatáson túlmenően aktív jogi támogatást is nyújtottunk számukra jogaik 
érvényesítéséhez, vagyis a kárt okozó szerződéstől való elállás és az áru kifizetett 
vételárának visszaküldése során. Kiemelt figyelmet fordítunk idős polgártársaink 
emberi jogainak védelmére, mert idős korban bizonyos jogok jobban veszélyeztetettek, 
mint más életkorban. 
 
Érezhetően nőtt, mintegy 20%-kal, a külvárosi településeken történő megkeresések 
száma. Folyamatosan dolgozunk hivatalunk elérhetőségének megkönnyítésén az 
önkormányzat területén élők számára a székhelyünktől való térbeli távolságtól 
függetlenül. A külvárosi településeken a polgárok heti három alkalommal történő 
fogadásával lehetőség nyílik a polgárok jogainak védelmére a lakóhelyükön. 
 
Az eljárás megindításának és lefolytatásának jogán túl az intézmény egyre inkább 
alkalmazza a jó szolgáltatások nyújtásának, a közvetítésnek, valamint a véleményezés 
és a tanácsadás jogát a hatáskörébe tartozó tevékenységekben, megelőző 
intézkedéseket foganatosít, a közszolgálatok munkájának javítása, valamint az emberi 
jogok és szabadságok védelme érdekében, ugyanis a jog leghatékonyabb védelme 
akkor érvényesül, ha a jogsérelem nem történik meg. 
 
Magasabb szintű együttműködés valósult meg a tartományi és köztársasági 
szervekkel, amelyek munkáját ez a hivatal nem ellenőrzi, azonban a megkereséseken, 
illetve a polgárok problémáin keresztül minőségi együttműködés jött létre. 
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Meg kell említeni, hogy továbbra is fennállnak a közszolgálatok által előírt határidőn 
belüli határozathozatal elmaradásával kapcsolatos ügyek, amelyekkel az emberek 
hozzánk fordulnak, azzal, hogy ez a jelenség kiemelten a Szociális Központ esetében 
fordul elő. Véleményünk szerint a törvényi határidők továbbra is elegendő időt 
biztosítanak a felek kérelmeinek eldöntésére. Érthető, hogy nincs lehetőség minden 
kérés esetén azonnali cselekvésre, de a polgárok kérelme alapján történő gyors és 
időben végzett munka prioritást kell, hogy jelentsen minden szolgálat működésében. 
 
 

 
Tóth Szalai Erika okl. jogász s. k. 

         SZABADKA VÁROS HELYI OMBUDSMANJA   
 
 
 


