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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy tudomása szerint a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadt be a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság. Bejelentő álláspontja szerint
így több Szolgáltató vagy potenciálisan bepanaszolt
esetében is egy kézben összpontosulhat a
tulajdonosi, közlekedésszervezői jogkör gyakorlása
és a másodfokú jogorvoslati eljárás, valamint a
felügyeleti jog, ami azt eredményezheti, hogy a
bejelentők esélye jelentős mértékben lecsökkenhet a
jogos igényeik közigazgatási hatósági eljárásban
történő érvényesítésére. Továbbá az elsőfokú
fogyasztóvédelmi és utasjogi felügyeleti vagy egyéb,
korábban a beolvadt szervek illetve azok
alárendeltjeihez tartozó eljárásokban is fennállhat
elfogultság és összeférhetetlenség.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Miniszterelnökség az alábbiak szerint
tájékoztatott.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok már 2011. január l-je óta általános
hatáskörű területi államigazgatási szervként működnek, ez alapján elláttak
mind fogyasztóvédelmi, mind közlekedési igazgatási és hatósági, valamint
más típusú engedélyezési feladatokat is. 2015. április l-jétől megszüntetésre
kerültek a szakigazgatási szervek is, így a feladat és hatáskörök címzettje
megyei szinten a kormánymegbízott, járási szinten a járási hivatalvezető lett.
2017. január 1. napjától a jogalkotó újabb feladatok ellátását telepítette a
kormányhivatalokhoz, továbbra is előírva az eljárási garanciák maradéktalan
érvényesítését. Érdemi változásként tartható számon, hogy számos feladatés hatáskör a kormányhivataloktól a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz
került, közelebb hozva a napi szintű ügyintézést az állampolgárokhoz. A
központi hivatalok felülvizsgálata során kifejezett cél volt, hogy minisztérium
csak kivételesen járjon el másodfokú szervként. Ennek megfelelően az
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) másodfokú fogyasztóvédelmi
hatásköreit a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) vette át, az NFH által
ellátott elsőfokú feladatok szintén a PMKH-hoz kerültek. A PMKH
döntéseivel szemben nincs lehetőség fellebbezésre, az ügyfelek közvetlenül
bírósági felülvizsgálatot kérhetnek a döntéssel szemben, ezzel is erősítve a
közigazgatási döntések bírósági kontrollját. A közlekedési területen az NKHtól a Budapest Főváros Kormányhivatalához került elsőfokú hatáskörök
tekintetében a közúti közeledésről szóló 1988. évi I. törvény megengedi a
fellebbezést a közeledésért felelős miniszterhez, aki jelenleg a nemzeti
fejlesztési miniszter. Az NFM nem lát el másodfokú fogyasztóvédelmi
feladatokat, így nem is merülhet fel semmilyen tekintetben az
összeférhetetlenség kérdése a fogyasztóvédelmi, illetve közlekedési hatósági
döntéshozatal során.

