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Az

Szab6 Gergely

eliit s meginditisa

Egy V. keriiLleti k6v6h6z (tov6bbitkbm: Kiv6hin) onill6 alikisra iogosult iigyvezet6je
ptnaszibtn Belv6tos-Lip6tvitos V. keriiLlet Onkotminyzat K6pvisel6-tesdiLlet6nek az V. keriiLleu
Onlorminyzat tulaidoniban l6v6 kozteriiLletek haszniiatir6l6s tendj6r6l sz6l6 15/2011. (LV.18.)
sz. tendelet6vel (a tovibbiakban: Or.) kapcsolatos aggilyaival osszefiigg6sben k6rte a
segis6gemet. A panaszos beadv6ny6ban kifeitett illispontia szednt az Or. egyes tendelkez6sei
iogszabiiybt titkoz5ek 6s s6rtik a iogillamisig elv6b5l fakad6 iogbiztons6g krivetelm6ny6t,
valamint a tisztess6ges eljitishoz vzl6 alapvet6 iogot.
A beadvinyoz6 leitta, hogy a Kix6hiz 2005-2075 ktizritt folyamatosan 6s jogszerfien
mfkcid6 vend6glit6 tenszirak mrikcid6s6t u OttkormAnyztt 201 5. november 1. 6ta lehetedenn6
teszi a kozteriilet- haszoilati enged6ly kiadis6nak megtagdisiv . A K6v6hiu koncepci6j6t
tekintve ,,ftanci6s hangulatu" kAv6hiz, amelyhez iellegen6l fogva, hozzLtartoz.ik a kozciss6gi t&, a
terasz mrikcid6se legalibb a tavaszt6l 6szrg art6 id6szakban, igy a vend6gkor szimio
elk6pzelheteden, p6nzngyileg pedig fenntarthatadan terasz n6lkiil.
Jelen panaszbeadviry alapjil:^ folytatott vizsgilatommal risszeftigg6sben kiiLl<in Hemel6st
6tdemel, hogy az elmult 6vben, az AJB-1351/ 2016. szimf iigyben egy maginszem6ly beadvinya
dapjin mit vizsg6ltam az Or-t, mely vizsgilat sot6n a jogbiztons6g 6s a iogorvoslathoz val6
joggal osszefiigg5 wisszissig, illetve kozveden vesz6ly6nek t gyz;n:6ia annak kapcs6n meriilt fel
hogy a kcizteriiLlet-htszr ai hozziyiniist polgrd jogr iogviszonyk6nt, illet6leg <inkorm6nyzati
hat6sigi iigyk6nt kell-e szabilyozni. E kot6bbi vizsgilatom ketet6ben riLyikoztatAst k6rtem az
igyte vonatkoz6an Budapest F6v6tos Korminyhivatalit6l a panasszal 6thtett BelvfuosLrp6tv6tos V. keriilet O*otm6,nyzatAt6l (a tovibbiakban: Onkorm6nyzat), valamint a F6vitosi
Onkotm6nyzatt6l. A vizsgilat sorin a krizteriilet-haszn6lati hozziilirt:Jis tirrgyibzn meghozott
legfontosabb alkotninybir6s6gr 6s k'iti,i dont6seket elemezve megillapitottam egyr6szg hogy
k<izponu szabiTyozis btAryibzn ieleoleg a kii(edibt-bar<fldht nkd polgii jogi jogt iqonlkint, niad
iinkomdnlqati hatu nigi iigkkt nnde4h*6 tinkotminlqati nndeletben, tovibbi, hogy indokolt lenne agr
lban kii$)ur,ii srybdlyo4is kialakini:a, ne! egertelniu! tenni, bog a kii<leriilet-has<nilat kirdesiben aq
iinkormdnlqatok ni/1en nindsigiikben jdnak el Erte tekintettel az alzpvet6 jogok biztosit6l sz6l6
2077. 6vi CXI. t6rr6ny (a tovibbiakban: Ajbt.) 2. $ (2) bekezd6se alapiLn felk6rtem a
minisztetelntiks6get vezet6 minisztert, hogy fontolja meg a kciztedilet-hasznilatta, vonatkoz6
krizponti sztbLlyozis megalkotisinak sziiks6gess6g6t. A Minisztereln<iks6g vilasziban att6l
tii6koztztott hogy a k5zteriiLlet rendeltet6st5l elt€t6 htsznalata az }nkorminyzatok tu.laidonosi
jogkrir6t 6s hat6s6gi iogkcir6t eg!^aart 6rinti, a kozponti szabilyozis megalkot6sinak
sziiLlrs6gess6g6nek vtzsgLlatt 6rdek6ben ez6rt a Beliigyrniniszt6rium 6s a Nemzeti Feileszt6si
Miniszt6rium bevonisival tircak<izi egyeztet6st fog kezdem6nyezni.
Figyelemmel xn, hogy jelen iigy kapcsLn tz Or. vonatkoz6si.ban ism6telten felmeriiLlt a
iogiilz;nttsAg elv6b5l fakad6 iogbiztons6g kovetelm6ny6nek valamint a tisztess6ges elifuishoz val6
alapvet5 iognak a s6relme, illewe kozveden vesz6ly6oek t gyarlrtit, ez A1bt.20. $ (1) bekezd6se
alapj6n ism6telten vizsg6Jatot inditottam az iigyben. Jelen vizsg6latom ketet6ben - tekintve hogy
az elmult 6vben az AJB-1351/2016. sz. iigyben tz llntett Onkorrninyzatt6l az Or.te
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lronatkoz6ln tAllkoztatist k6rtem - n Ottkorm nyzat ism6telt megketes6se
azt mell6ztem. Vizsgilatom sorin az Or. panasszal 6rintett rendelkez6seit
dkzlmazLsi,t tekLrtetteh it.

ez6.rt

sziiLks6gtelen

volt,

6s azok gyakotlati

Erintett alapvet6 iog

A

iogillamisig elv6b6l krivetkez6 iogbizansLg kSvetelm6nye l,llagtarurs$g fiigetlen,

deno/eratikuslogillam."Alaptrirv6ny B) cikk (1) bekezd6sl,'
Hat6s6gi iigyek tisztess6ges int6z6s6hez val6 iog l,lulindenkinekjoga un ahhoq, hog iigeit a
bahisdgok
hatdriglk nlsryhajhis nilkiil, tis{essiges mddon is issT-erfr hatdiddn beliil itil!4q/k
tiininyben negbahhvqottak sqeint kiitelexk diintiseiket ind.okolni." Alaptcirv6ny )O(V. cikk (1)

A

bekezd6sl

Alkalrnazott jog sz ab 6ly ok

t

ki5zrgazgatisi hat6sigi eliiris 6s szolgiltatis
trirv6ny (a tovibbiakban: Ket)

iitzl

nos szabiiyai6l sz6l6 2004. 6vi CXL.

Belv6tos-Lip6tviros V. kedilet Onkorminyzat K6pvisel5-testiiie t6nek
Onkotmfuryzat tulaidoniban l6v6 kozteriiLletek hasznithrir6l6s tendi&61
(IV.18.) sz. tendelete (a tovibbiakban: Ot.)

u V. ketiiLleti
s2616

75/2073.

A megillapitott t6ny6ll6s

A

Ot.-tel

risszefrigg6sben kifejtett aggilyainak al amzsztasitz
^z
Onkotm6nyzattal imm6r h6rom esztendeje tilt6 vitiiat is el6adta, annak alitlrusztAsira, hogy rz
Ot. alapvet6 rendelkez6sei iogsztbilybz ttkc;z6ek, s6rtik a iogrlamistg elv6b51 fakad6

panaszos

iogbiztons69 k<ivetelm6ny6t.
1. A panaszos 6llispontja szeint

t K v6hdz 2005-2075 krizott folyamatosan iizemeltetett
vend6glit6 teraszinak mrikod6s6t az Onkorminyztt 2015. november 1. 6ta lehetedenn6 teszi a
kriztertilet-hasznilati enged6ly kiadisinak mcgryd savaL 2015. irinius 5. napjir ktizteriilet
feliigyel5k ielentek meg a K6v6hLz tenszLrt 6s elk6rt6k a kcizteriilet-hasznilati enged6ly!
amelynek megl6t6t 6s tartalmdt egy6bk6nt rendszetesen, havonta-k6thavonta ellen6rizni szokt6k.
A panaszos elmondisa szetint bfu a terasz kialqH+isa 6s mdkod6se semmit nem 'ri,Itozott
^z
elmult 5 6vben 6s az ellen6r6k koribban mindig mindent tendben taliltak, ekkot m6gis
megillapitottl\ hogy szabilytalanul alakitotsik ki a teraszr r ttL terzsz sz6lfog6iinzk alapjid
szo\!16 talapzttot ptobl6nisnak taliltik, pedig az a 2075. okt6bet 31. rnpiiig sz6l6
enged6lyben foglaltaknak megfelelt 6s r 2077. 6vi kialakitishoz k6sziiLlt 6s az akkoi f66pit6sszel
egyeztetett tewdokumentlci6ban is benne volt. A kozteriilet feliigyel5k nt javasolfAk" hogy t
paflaszos keresse fel a Kriztedilet-hasznositisi T6rculist 6s tendezze a ptobl6m6t. A KozteriiLlethasznositisi T6rcu16sn6l azt javasohik a panaszosnak, hogy pontosilis c61i6b6l k6rien kiiLlon
enged6lyt a ,,dobog6ra". A panaszos k6telm6t azonbat a polgfumester elutasitotta 6s arra
kdtelezte a, KivlhLzrt, hogy azonn bontsa el tet szt, amelyre egy6bk6nt m6g tribb h6napig
^
sz6l6 enged6lye volt.
A panaszos til6koztztAsa szerint e kotelez6sr6l egy levelet kzpott Qtatarczatot flem)
amelyben a fellebbez6si lehet6s6get lazirrtil\ a dont6s alapjiLrt szolgil6 v6lem6nyeket 6s mtg|t a
hatitozatot nem adrik ki ahhoz csak k6s6bb, koz6tdekri adatigenyl6ssel ju tott hozz5, A panaszos
lelezte tz Onkotminyzat fel6, hogy a meg16v5 enged6lytik alapiin 2075. okt6ber 31' napiiig
va.ltozatla;r kialakitAssal kivinia mrikcidtetni a teraszt. 2075 r,,yafin tzottbzll m6g k6tszet
meglelentek a k5zteriiiet feliigyel6k, hogy meg6llapitsiLk r KAv6hiz teraszinak szabllyalan
-fik,;d6r6t. A panaszos enneL kapcsin beadviny bat kihangsulyozta, hogy az Or. alapiin
valamely sztbilytalznsdg hiromszoti megillapitisa utin a kcizteriilet };,xztilztt enged6ly
J

visszavonhat6. A panaszos ill6spontja szerint fellebbez6si lehet5s6g hi6nyiban teljes
kiszolg6ltatottsigot ielent, hogy a h6tomszoti vissza6l6sszerff hat6sigi elmansztahs el6gs6ges
iirtigy a polg.irmestemek zz enged'ly kiadis6nak rnegl^gad sahoz, szint6n a fellebbez6s
Iehet6s6ge n6lkiil A KiLvLhLz mfkodtet6ie 2015 nyx6r tobbszot felsz6li6sokat kaPott a terasz
zzortna)i bontisitt vonathoz6an, ezt kdvet6en a 1egyz6 megbirsigolta a Kitihiuat, xnely
hatatozztot a pa&$zos a' bit6sig el5tt megtamadta. A bit6sig meg6llapitotta, hogy a textsz
mffkcidtet6se szabilyos volt, igy sem birsig sem rrrismilyen ioghitLrry nem alkaLnazhat6 a
KAv6hizzzl szemben.
Ezt krivet5en a polgtinester a 2015. okt6bet6ben meghozott hatirozatAban dtintcitt arr6l,
hogy t Kil6hiz a 2015. novemb et 7. rrzpiit6l a 77 6ve fenn6ll6 teraszt nem mfikddtethet6
tov6bb, melyr6l a panaszos csupin egy tAj6koztat6levelet kapott, hztitozatot r,em, a fellebbez6st
pedig ism6t kiz6rt6k. Indokk6nt azt jelolte meg a polg6rnestet, hogy ,,szabilytalanul mffkodtett6k
tet^szt 6s azt nem bontotrik el". A fellebbez6s lehet6s6g6t a polgirmesteti drint6s ism6telten
^kairta 6s magLt a haarozltot 6s az annak alapjiul szolg6l6 ,,szakv6lem6nyeket ' sem adtik ki,
csak adatjg6nyl6ste. A panas-zos a Kiw5hLz k6pviselet6ben fellebbez6st nyriitott be, melyte nem
Onkorm6nyzatt6l.
kapott semmilyen val^szt
^z
Ezt kovet6en t 2076-os izlei szezot megment6se, a tetasz megnyithat6siga 6tdek6ben
2076. 1antfu 17 -6n qtbb kcizteriilet-haszndlai erryedlly irinti k6relmet nlijtott be a panaszos,
tmelyre i itast szerint h6napokig ism6telten semmilyen vLhsz nem 6tkezett, sem ftisbeli sem
sz6beli. V6giil koz6rdekri adatig6nyl6st niniitott be, az adaig$y16sre kapott vilaszb6l tudta meg,
hogy a potg6rmestet tovibbra sem eoged6lyezi t tetasz megnyitasig ezinal a kotibbi indokot
(szabLll,talan tertszhaszrnlzt) megvaltozt^t\r^ azzal ndokolvz- az elutasit6st, hogy 6pitkez6s
vanflesz a kozeli utciban 6s az otiani por 6s zq biztosan zavani. a. vend6geket. B6t az elutasit6
tatt^krazta, hogy ellene iogorvoslatnak helye nincs, azt
potgirmesteti httatozat
^zt
beadott,
a
KiizigazgztAsi 6s Munkatgyi Bi6siLghoz cimzett keresettel
Onkotminyzathoz
panaszos megtimadta. A keresetet az O*ormLnyzat nem tov6bbitotta a Bir6sdg fel6, igy a
panaszos beadvinp kozvedeniil benyrjtotta r Bir6siq fe16. A Bir6s6g el6szot hatisk<ir6nek
btinyLt megJntpitt t tz iirgy Ltt6tel6t6l int6zkedett, amely ellen iogowoslattal 61t a panaszos: ennek
ztapjilr a rn6sodfokon eljdni TiinirysT4k negillapitotta, bog a kti4eriilet hasqn,ilattal kapcsolatos
kinlninek elbinilisa iinkorm,lnyqati bal1sdgi iignek nindsiil * ennek negt'elelden a kL qabifiait alkalnarya
ke//

efdnl

Panaszos 2016 jtnius6ban -tekintettel anz, hogy kot6bbi k6telm6rtek elutasitasz 6ta az
porrgi$ar szetepl6 hitom h6napos hatirid6 eltelt ism6telten
bekezd6s
beniniitotta a kozteriilet-hasznilati k&elmet, amelyre h6napokon ketesztii{ ism6teltefl vehszt sem
kapott. V6giil a dont6sr6l h6napokkal k6s5bb kapott tiyikoztttAs szednt panaszos a vendightis

Or. 6. $ (5)

r)

-

szempontjib6l &t6kes tavaszi, r1y6i 6s 6szi id6szak bellett a sztbadt€i tetaszhzsztlTrt
szempontjib6l kev6sb6 kedvez6 t6h rd6szakra kapta meg a ktizterii{et-hasz iai hozzi\Ln:l6st
tmely - az Or. tendelkez6seioek megfelel5 tattalommal beny6jtott k6relm6t6l elt6t6en - nem a
k6relem szednti kb. 70 m2-es tlttlszre, hanem att6l elt6r6en, mindossze 17 m'z-ry't' k<iztetiiletre,
egy sor asztal elhelyez6s6re sz6ltl A panaszos t6sz6te kiild6tt cij6koztat6s szerint a t6lre megadott
enged6ly mircius 15-i hat6ride)6nek leiiLrte ttin ism6telten a t6rt6l mintegy 30-40 m6ter
t6volsigban terve zett .6tfelt\itis miatt nem kaphat krizteriiLlet-haszndJati enged6lyt.
2017 mitauiban ism6telten k6tte a panaszos a polg'irmestert, hogy imm6t z
Triw6nysz6k iltal megkovetelt koztgazgatAst elj6ris ketet6ben t$t l<t zz eddig megtagadott
kcizterii{et hasznlhi enged6lyt. A beadott k6relm6re hatfuozttot nem kapott, hanem csak egy, a
1egyz6 ilJltal 6:rt, tktzt6szim n6lkiili, 2017. rnircius 13. rtpjdn postizott levelet, amelyben azt a
ti4lkoztztistkaptzL, hogy a polgirmester nem foglalkozik m {1abb k6telemmel, mert a kdzteriilethxzrnlat iigy6ben koribban hozon hatitozatAnak bk6sigS feliiLlvizsgilatit a panaszos
kezdem6nyezte, 6s a per folyamatban van a F6vircsi Munlaiigyi 6s KoztgtzgztisiBhsLg el6tt.
Mindezek apjir a, panaszos 6ll6spontia szednt a KixLhin helyzete ezzel vlgleg
kl t stalauri v6lt, mert a joger5s bit6sigi dont6sek ellen6te sem hajland6 a polg'irmester
4

tisztess6ges

elifuis ketet6ben, k6relniiknek megfelel5en eli6mi 6s

a,

jogszabily szetinti indokolt

d6nt6st hozni.

A panasqos egedi iiginek tiqsgilattit nem kirte, figebnnel a)ra, bog iigtiben ds4ben ndr loguis
itilet i<iiletetl, risqben binitdgi eljrtuis uan follamatban, ig hard:ktirtn egedi iig,in uoratkoTrian nem
tejed ki. A betdvirtyoz6 ez6t els6sorban azt k6tte, hogy vizsgiliam meg az Or. egyes
rendelkez6seit. E kcitben p^rrlszos s6telmezte egytlszt azihogy az Or. abpjln nem vildgos, 6s a
^
d<int6shozatali ell6tLst bizonytahnn6 6s kiszimith^t^tlaflfia teszi rz, hogl az Ot. a. $ (3)
bekezd6s6ben foglalt v6lem6nyez6ste iogosult 6nkotminyzzi szewezetr egys6gek, illetve szervek
6s hat6sigok v6lem6nyez6si ioga definii,lqtlli: nem tudhat6, hogy milyen szempontokon 6s
jogszab6llr felt6teleken alapul a v6lem6nyiih milyen titgykore vonatlozi\ a polg"irmestet
dont6si iog6t befoly6solja-e, s ha igen, milyen m6don 6s mennyiben. A panaszos ill6spontja
szeint tz Or. a. $ (3) bekezd6se nem felel meg a Ket. tendelkez6seinek sem. A panaszos szint6n
aggilyosnak artla az 6t.7. $ (1) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6seket is, amelyek a kozteriiLlethtszniiati hozz jLrdAs tartaknLta, vonatkoznak, e tendelkez6s kapcs6n a panaszos 6ltal kifejtett
6llispont szetint a szabilyozis nem tartabtazza a polg'irmester htt6siryS 6tdemi dont6s&e
vonatkoz6, a Ket. tendelkez6seinek megfelel5 sztb yokat A fentieken tulmen6en z p^n szos
v6lem6nye szetint az Ot. 23. $-6ban emlitett F6vfuosi K<izteriilet-hasznositlsi T6rsulis ellitisjo$
helyzete sem egy6rtelm6, tovibb| az
nem jelenti a gytkotlttbat a dont6s Ket.-szerinti
kozl6s6g tzzzl nem azonosithat6, ugyanis T6rsul6s a polg"irmestet 6rdemr d<int6s6t nem ktizli a
k6relmez5vel, hanem csup6n arr6l 6rtesiti, hogy milyen sz mot hozoLt a polgitmester, mint
elliLt6 htt6s6g a k6telemnek helyt ad6, v^gy
elutasit6 d6nt6st. Igy t k€relnez6 nem ismetheti
meg a dont6s k<izl6s6nek elmatadisa mratt^zt
a d5nt6s indokait,, nem ti46koztzqik a jogorvoslat
lehet6s6geir6l.
2. Az elm.61t 6vben, zz AJB-1151/2016. szimri iigyben egy maginszem6ly beadv nya
apjin lrnir vizsgiitan az Ot-t, mely vizsgilat sot6n a ;ogbiztonsig 6s a )ogorvoslathoz val6
joggal risszefiigg5 visszissig, illetve kcizveden vesz6ly6nek a, gyz,nitia, annak kapcs6n meriiLlt fel
hogy a kozteriiLlet-haszm)zi hozziL)it':l6s polgrri iogi iogr.iszonyk6nt, illet5leg onkorm6nyzati
hzt6sig1 iigyk6nt kell-e sztbzlyozri. E kotibbi vizsgilatom keret6ben tAlikozatist k6fiem az
iigyre vona&oz6 an a. parasszal6rintett Onkormlryzztt6L Az Onkoxlrrrirryz* n AJB-7351/2076.
sz6mri iigyben a megkeres6semb et atr vonttkoz6an k6rtem tAi€koztztitst az OnkormAnyzan6l,
hogy a kozteriilet-haszndlati hozzitjAliisold<a1 cisszefiigg6 e\6r6sokz:t Ket hatAlya ali tartoz6
h*osiry1 eli riLsnak vrgy po\Ai yog szerz6d6snek tekinti-e, tovibbi hogy amennyiben az
Onkorm6nyzat az eljfulst a, Ket. hatiJyz *16 tzrtoz6rak tekinti, rigy mik6nt 6rv6nyesii,Inek a
gyakodatban a Ket. iigyf6li iog6llissal kapcsolatos sztbilyu, valamint a jogorvoslatra vonatkoz6
el6itisa:. Az Onkorminyzat e megkeres6se mte vilaszolva. ta)lkoztztott att61, hogy a polgirmester
a koztediletekre voratkoz6ar nrlaidonosi dcint6st hoz, igy a iogszabily el6ir6sokon, kotlitokon
belii,l eldontheti ut is, hogy adott tev6kenys6g az onkormiLryzrt nrlajdoniban I6v6 kozteriirleten
esetbeo v6rosk6pileg elfogadhat6nak
tort6n5 folltatisit kivdnatosnak, sziiks6gesnek y^g!
^dott
ta::ga-e. A dtint6s nem illangzgat6si eljfu6s ketet6ben tort6nik, ez6rt a dtint6s elfen az
Llltmigazgatisi eljfuis szabilytt szerint fellebbez6si lehet6s6g nincs, azonban bir6sigi tton a
dont6s megtimadhzt6 zz 6rtesit6s k6zhezv 6tel6t61 szinitott 15 napofl beliiLl. A iogosuJadan
kozteriilet-haszoilatn az Or. 15. $ (3) bekezd6se tizszetes dij kiyet6s6re ad lehet6s6get rigy, hogy
a megillapitott kciztertilet-haszn6lati dii nem lehet kevesebb, mjr-lt az egy6bk6nt i6nyzd6
kozteriilet-hasznilati dii otszorose. Az ot. hivatkozott tendelkez6se igy pr6b6l gLtzt sztbni zz
enged6ly n6lkii{i kitelepiil6seknek. A koribbit 6vek tzpasztalatai alapjin ennek visszllolt6 et{e v^n
a nem kivint kitelepiiLl6sek eset6ben. Term6szetesen ennek m6rt6ke egyedi elbft6lis alapj6n
tort6flik, az tigy sulyossdgit Egyelembe v6ve, a fokozatossig 6s arinyossig betart6sival.
A vizsgibt sor6n megillapit ottarn egyt€szt azt, hogy kiiponti qabdlopis hiiryiban jelenleg a
kti<leriilet-hawdlat nind polgni jogi jogyisryrykkt, nind iinkomtinl<ati hahisngi iigkint nnde(hett
tirukomdnlqati nndeletben, toudbbd indakolt leme egt ofian kd$onti sqabdfioq/s kialakinisa, ne$ epirtelnfruti
tenni, bogt a ka4:eriilet-has4nilat khd*iben a7 iinkonniryqatok nifien nindsigiikben jdmak el, erfe
b{nisdgi
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tekintettel a minisztetelntiks 6.get vezet6 minisztett az A)bt. 2. $ (2) bekezd6se alapjin felk6rtem
ana, hogy fontolja meg a kcizteriilet-hasz rril tz vonatkoz6 kozponti szzbilyoziLs megalkodsinak
sziiks6gess6g6t. A kdponti sTabdfioqas negalkotdsinak qliks,igessige mellelt t kozteiiet-hasztLlat
mind polgiri jogi jogviszonyk6nt, mind or.kormlnyza;i ha:t6siLg1 tgyk6nt val6 lefldez6se kaPcsin
jelentds kiihnbsigek unnak tiibbek kii{dfi a febk
felhiatan a fgelmet ara i:, h\g e kitj\gi ,ilegoldi! ki)qdtt
egndshoqruli us7orya, a4eljiris leJofitat,lsa, aqengedillt ilhtfileg a ho4lijdnldst keletkeTletd dokamentunok
alak:isiga, is a jogomoslati hbetdsigek lekintetiben is, aqonban e kit jogi negoldist tit ti<6, teger srybdfiopi:
minden etetben tdnin1sirt6. A fentiekben nevesitett k6t jogi konstrukci6t elhatitolva felhiutan a
fgelnet ana is, bog, ajogui:qory kdvlgazgahliyllegi :7abd!041u eretin a kt;7!:eriilet-basqndlati horyijnruldr
sqabifiait a ki)iga4gatisilog sajitossigai sryint kell negitilni. Eqtt;bbek kti{) a{ is jelenti, hog - a polgnri
jog riltalirot ebeiael elhntitben - a kdQgazgatisi jogban jellenTfien nincs dislknciondh nhhgelii jog a
jogrs<onJ litnho4isdra; tgy jelen etetben a kii<leriibt-haqfldlat kirdds,lben rcn diinlbetninek a4
tin/e,omdnlqatok ?arttalan nhlegelis alapjdn, hog a kii4eriiht-ha.:Ttilatra s7.e46d,i$ kiit-e rugt sem a
kdnlneq1rcl Aq iinkormdnyqatok totdbbd kiiteksek akksTgri di)nt* megho7ataldra, ane@el kEcsolatban
o$anjogonnslatot kell bituitani, ani albgonuks leh*1sigrit i: nagibaflglalja.
A Miniszterelnciks6g vilasz6ban arr6l ti\€kozratott, hogy az or*orm nyza.tok etedeti
iogalkot6i hatiskorben MagyarorszLg helyi cinkorrn6nyz*qi6l sz6l6 2017. 6vi CDOOilX.
ti5wlry httAlybal6p6s6t kovet6en sztbilyozhtgt& a tr:lajdonukban 16v6 kozteriiLletek hasnriiatit"
ugyanakkot nincs olyan magasabb szn(r jogszabily, anely rz onkorminyzati tendeletalkods
kereteit kiieloln6. A rendeletalkotis alapvet6 szempontiait meghatAtoz6 kozponti szabrlyozis
hi nydban az ottkorminyzatok a ktiztedilet-haszralatot tulaidonosi iogkotben polgtri iogi
jogviszonyk6nt vagy onkorminyzau hat6siLg1 iigyk6nt szab6lyozhtgik A Miniszterelnoks6g
is, hogy ennek sot6n zzorl.barr teliesii{niiiLk kell olyan k<itelez6en
ugyanakkor hangsulyozta
^zt mint a jogorvoslzthoz v 6 jog vagy a koz6rdek6 c6lok
6rv6nyesitend6 gatanciiknak,
megval6sitasihoz ffi26d5 6rdek. V6gezetiiLl a Minisztereln<iks 69 xr6l tl4|koztatott" hogy a
k<izteriilet tendeltet6st6l elt6t6 hasznilatz rz oikofln^nyz^tok tulaidonosi jogkot6t 6s hat6s6gi
iogkor6t egyx nt 6tinti, a kozpontt sztbalyozits megalkouis6nak szii&s6gess6g6nek vasgiiaa
&dek6ben ez6rt a Beliigyrniniszt6num 6s a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium bevonisi,val
tAtczkozi egy eztet6st fog kezderq6nyezni.

A vizsgilat megdllapitdsai

I. A hatrisktit tekintet6ben

Az

zpvet6 jogok biztosinak feladat- 6s hat6skor6t, valamint ennek ell6tis6hoz sziiks6ges

irzsgilai jogosults6gokat rz alapvet6 iogok biztosir6l

s2616 2077. 6\.i CXI. torv6ny (a
tovibbiakban: Ajbt.) httarozza neg.
1. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szeint az a,la;pvet6 iogok biztosihoz bfuki fordulhat, ha
megit6l6se szednt valamely hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadv6nyt tev6 szem6ly
alapvet6 jogit s6rti va.gy antzk krizveden vesz6ly6vel iit, felt6ve, hogy a tendelkez6ste 6116
kozigazgtAsi iogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6twe t kozrgazgzt sr hrtitxoztt bit6siqp
feliivizsgilttit - rllr kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs szitmar.a, bbtositt z.
2. Az al:pvet6 iogok biztosa ellfuLsa. so n vtzsgliia,, hogy ak6r e hat6sigS'log kalmazLs,
rk6r az annak alapjiri szolgii6 jogszrbily alapioggal osszefiigg6 visszissigot eredm6nyez-e. Az
ombudsmani gyakotlat eddrg is viligossri tette, hogy a bJztos szLmin egy adott jogS szabLlyozirs
alapiogi aspektust vzsg atha,, valamint r jogsztbily hiinyoss6g6val, tartalmi hibiival,
^y^W ^
hrt6siryl jogilkdmzzissal Ssszefiigg6 int6zked6sek megfogdmazisittz a torv6ny lehet6s6get
teremt. A pteventiv alapjogv6delemre hangsulyt helyez5 ombudsmani gyakorlat almpiin t btztos
mand6tuma keretei k6zott marad akkor, ha az dap)ogS aspektusi vtzsg6Jadtoz n6lkiilozhetetlen
m6don, 6ppen a konkr6t alapiogs6relmek 6s ezen alapul6 panaszok hat6kony megel6z6se
6

6tdek6ben ittekinti a telev6ns jogi sztbilyozitsr, felt&k6pezi 6s ieUt a iogalkot6, jogsz$Llyel6k6szit6 szervek, valamint a )ogalkalmaz6k i nyitbr a nornasztiveggel illetve a joggyakotlattal
kapcsolatban felmeriil6 alapiogi alkoun6nyossigi aggilyokat. Abban az esetben, ha' z vizsgLlat
eredm6nyek6pp az abpvet6 iogok biztosa arra a ktivetkeztet6ste iu! hogy a visszissigot vdamely
nem megfelel5 normatartalom etedm6nyezi, akkot - egy6b int6zked6si lehet6s6gek mellett - az
Aibt. 2. $ (2) bekezd6se alapj6n iavaslatot tehet iogszabily m6dositis6ra.
3. A Kotm6ny tagau;Ll.k feladat- 6s hatriskor6r5l sz6l6 152/2014. flil. 6.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: statutum tendelet) 4 S 3-4. pontia 6rteln6ben a minisztetelnciks6get vezet5
mkriszter a Korminy kozigazgztis-felleszt6s6rt- 6s szervez6s6tt felel6s tagja

II.

A vizsgdlt alapiog tekintetdben

Az

apvet6 jogok biztosa egy adott tirsadalmi probl6ma m5gritt ill6 <isszefiigg6stendszet
€wek . felsorakoztatis6val 6s

fekArist sollrn auton6r\ obiektiv m6don, ktz^t6l^g dtpiogi

az Alapt5rv6nyben kapott mandituminak. AlLispontom szerint rz
ombudsman akkor iir el helyesen, ha k<ivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timaszkodik az
Alkotn6nybft6s6g alapvet6 illami garanciikkal 6s alapiogok tattdnAvzl kapcsolatos elvi
megihpitAszra, valamint egyes "hpiogi tesztekre.
A jelent6s meg6llapitisaival cisszefiigg6sben ism6telten hivatkozom tta, hogy zz
Alaptcirv6oy vonatkoz6 tendelkez6seinek szovege Alapt<irv6ny negyedik m6dositisinak hrtilyba.
16p6s6t kovet6en tovibbta is nagytlszt rnegegyeztk u .ftlkotminyban foglaltakkal, az alkotminyos
kovetelm6nyek 6s ,lapiogok tekintet6ben jellemz6eo nern t.::rta,kn z olyan tendelkez6seket, amely
ellent6tesek voln6nak a koribbi alkotrn6nyunk szoveg6vel. Az Alkotrn"inybir6sig r 22/ 2012. S.
77.) AB hatitozatzbtn ar:;a mutatott 16, hogy ,,az el6z6 Alkotrniny 6s az Alaptriw6ny egyes
tendelkez6sei tartalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a kotibbi alkotrninybir6s6gi drint6sben
megelen6 iogelvek 6w6tel6t, hanem azok EgyeLnen kiviil hagyis6t kell indokolni". Az
Alkotrninybfu6s6g ugyanakkor a 13/2071.0/L 17.) AB hatatozatibar azt emelte ki, hogy tz zdott
h*arozatbzrn vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben rl;,6r az Alaptow6ny Negyedik M6dosit6sa
zpjdn ifu el t koribbi alkotminybir 6s gj bztirtozttokban foglaltak felhzsznilhat6sfigit illet6en. A
testiilet ennek kapcsin elvi 6llel azt mondta l<t nt,hogy,,az Alkotrninybir6s6g a hatily6t veszten
alkotm6nybir6s6 g7 httfuozzt fou6sk6nt megielcil6s6vel a l6nyegi, az adott iigyben felmeriiLl6
alkotrninyoss6gi k6rd6s eldont6s6hez sziiLks6ges m6rt6kri 6s teriddeltnff tartalmi vagy szcivegszeri
megjelenit6ssel hiva&ozhatia vagy id6zheti a kor6bbi hatitoz*aibrn kidolgozott 6weket,
jogelveket. Az indokol6snak 6s alkotninlogi fottisainak ugyanis a demokratikus iog6llamban
mindenki szimita megismerhet6nek, ellen6rizhet5nek kell lennie, a iogbiztons6g igetye zz, hogy
a dont6si megfontollsok idAthzt6tk, kcivethet6ek legyenek. A nyilvinos 6rvel6s a doot6s
indoklisinak l6alapia. A koribbi hatitozatokban kifeitett 6rvek felhaszn6J}l,z't6slgit az
Alkomr6nybfu6s6g minrlig esetr5l esetre, a konkr6t iigy kontextusiban vizsgilia."
1. Ha risszevetjiik u Altptow6ny B) .ikk 0) bekezd6s6ben fofizltakzt az Alkotrniny 2. $
(1) bekezd6s6nek szoveg6vel, tlskot az Llbpitha;t6 meg, hogy a ielen wizsg{lat tirtgyLt k6pez6
iogilamis6g elve 6s iogbiztonsig kcivetelm6nye tekintet6ben nem hoz olyan koncepcionilis
<isszevet6s6vel tesz eleget

v ltozist

n

Alzptortfiny,

tr*

M

alkotrninybfu6sig gyakorlat tartalmi 6t6rt6kel6s6t

igy elvi meg6llapiuisaim megfogalmezisa, az alapiogok 6rtelmez6se sorin ellenkez5 tartelmi alkotrn6nybfu6s6gr dont6s megsziiLlet6s6ig - irinyad6nak tekintem az
Alkotrninybir6sig iltal mind u Abpton6ny hatilyba lep6s6t rnegel6z6en, mind pedig az azt
krivet5en meghozott httatozattibtn, azok indokolis6ban kifeitett meg6llapitisokat,
krive&eztet6seket. A tisztess6ges ellltis joginok 6rv6nyesiil6se kapcsin annyi viltozirst 6rdemes
zlltamzsztanL.

kiemelni, hogy imm6r kiil<in alkotrrr6nyi rendelkez6s nevesiti tis<lesr$er hahlsdgi elinisholuld jogot.
^
Az Alaptorv6ny B) cikk () bekezd6se szeint Magumrs$giiggetln' denokratikus jogillan' Az
Alkotrn6nybir6sig tribb hatitozatiban t6mutatott, hogy a iogillam n6lkiilcizheteden eleme a
jogbiztonsig. Az Alkotrninybir 6s6g r 30 /2072. (/1. 27.) AB hztaroz*'bzn kimondta, hogy az
7
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(1) bekezd6se 6s az Alkotrniny 2. $ (1) bekezd6se azonosafl dekJtt6lla a
jog1lzmiUavditt, teh t az eddig kialakitott alkotninybir6sigi gyakotlat tovibbta is relevinsnak
tekintend6. Az Alkotrn6nybft6s6g szetint a iogbrztonsig m 6llam koteless6g6v6 teszi annak
b.iztosit6sit, hogy a yog eg6sze, egyes t6sztetiiletei 6s az egyes iogszabilyok is ttikguak, egirteln,frek,
mfkod6siiLket tektnwe kis4in[tbahiak 6s elfinktbaldak legyenek fiorma cimzetqet szimLru. Az
^
:6inyad6 alkotrninybir6sigi t6zis szerint a iogillamisig elv6b6l foly6 ktivetelm6ny akozhttalom, t
koztgazgatis t6n1ny alL tendelts6ge: a kozhrttlommal tendelkez5 szewek t jog nltal negillEitott
nfrktidei nndben, z polgirok sz mLta megTsmerhet6 6s kiszimithat6 m6don szabilyozott klrlitok
ki)4dtt fQrk kt tev6kenys6gii&et.
Nem hagyhat6 figyelmen kivtil, hogy a kis4initbahisrig- belehtue a7 egsiges jogalkalna7,lst - d.r

Alaptorv6ny B)

aq eljinisi garanciik biqlositrisa sqomsan i)ss4ekEcsohdik a4 eges alaryi alapjogok, sqabadsdgiogok uidelniwl,

mintegy kolcson<isen felt6telezik egyrnist. Az alzpjogok va16di 6rv6nyesiii6s6t k6pes kiiitesiteni,
megb6nitani (rzzz komolyan befolyisolni) t sza:b yozis vagy a logzlkalmazris hib6ib61, zzvzlib6l
ad6d6 kiszimithztziansLg, n eljitisru vonatkoz6 gal.anclJ.lts szabilyok f6ke t6tele, Egyelmen
nybfu6siLgi t6ztste, amely szerint
kiwiiLl hagy6sa. Etdemes utalni ezzel kapcsolatosan arra Lz
^lkot:o:L
krizvetlen alkotnrinyt ga:rartcri-/r gaqdasigoss,igi is cilsryrisigi okokbdl, n elyiLtits egyszet(rsitise vagy tz
rd6szenis6g krivetelm6ny6nek 6rv6nyesii{6se arn6n sem ,ileiln<hetdk. Mindebb6l az is k6vetkezik,
hogy jogillamot csak jogillami eszkoz6kkel lehet szolg6lni, Lz egyes iogs6rt6sekre csak iogillami
m6don, a iogszabilyi tendelkez6sek, az elliniLsi garanci6k mand6ktal*t betart6sa lnel\ett, tz atta
feljogositott szerveknek kell v6laizt adnia.
2. A ki5ztgazgatisi e1i6r6sok tisztess6gess6g6nek k5vetelm6ny6t az Alkotrniny nem
nevesitette, az alatt a nrlaidonk6ppeni tisztess6ges eljirist 6s <isszetev6it, m6sr6szt pedig a
ki5ztgazgatAsi elj6ris tisztess6gess6g6t 6rtette. E kotben kimondta, hogy az alanyi jogok
6rv6nyesit6s6re szolgii6 eliLtisi garancik a iogbiztonsig alkotrninyos kovetelm6ny6b6l etednek,
de szoros kapcsolatban 6llnak a iogegyenl6s6ggel a tcirr6ny el5tti egyenl6s6ggel is. A megfelel6
eljfir si gtanciil* n6lkiiLl mfikod6 el'lirriLsbxr ugyanrs a jogbiztonsig az, ami s6telmet szenved

V5/1995.6I. 21.) AB hatitozztl.
Az Alkotminybtt6sig gyz,ko[tta szednt

a

,,tisztess6ges" kifeiez6s tulmutat a
szabalyszeris6gen, z logszabiiyok szoveg6nek betanisin. A tiqlessriget elfiris ktitetelminle olyan
min6s6g, melyet tz eli6tis eg6sz6nek 6s koriiLlm6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet megit6lni. A
taliros testii{et e hatarozztban kiemelte tov bbiL, hogy tz egyes t6szletek hiinya ellen6te 6pprigy,
mint az 6sszes t6szletszzb y betartisa mellett lehet az e1i6r6s m€lthrytzlan vagy tgazsitglzlan,
avagy nem tisztess6ges [6/1998. (III. 11.) AB httaroztt].
Az Alapt<irv6ny hadlyba l6p6s6vel imm6r <inill6 jogk6nt, on6ll6 k<ivetelm6nyk6nt ieleot
meg a hat6sigi eljir6sok tisztess6gess6g6nek kovetelm6nye. Az Alzptdwitry )O<IV. cikk (1)
bekezd6se szerint mindenkinek ioga van ahhoz, hogy tgyeit a hat6sigok r6szrehail6s n6lkiil,
tisztess6ges m6don 6s 6sszed hat6rid6n beliiLl int6zz6k. Ugyanakkor a kotibbi" fent hivatkozott
d<int6sekben meg6llapitott kovetelm6nyek tovibbra is irinyad6ak, ahogyar rzt a 22/2012. S.
17.) AB httAtozat is kimondta.

III.

Az tigy drdeme tekintet6ben

. Az Alkotm6nybit6siLg a 19 / 2010 . (II. 1 8.) sz6mir ha,rar.ozal.barr a koztedilet-haszn6lati
hozz jLr.iishoz kapcsol6d6an kimondta, hogy ,,a kozteriiletek kozc6l6 tendeltet6s6te tekintettel a
k<izteriiLletek tulaidonosai ezekkel a trnaidoni titrgyakkal nem rendelkeznek szabadon. A
k<iztediLletek kozvagyonnak min5siiLlnek, rinkorm6nyzati, illet6leg illami tulaidonban Alnak. ( . )
A helyi <inkorm6nyzatok tulajdon6bt tartoz6 kozteriiletek a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
6vi I-XV. torv6oy (a tov6bbiakban: Ow.) 79. (2) bekezd6s a) pontia alap'1in az 5nkorminyzat
torzsvagyotLb4 azon beliiLl is a forgalomk6ptelen vagyon kcit6be tatoznak. Ezek n ingzdatok az
1

\

illatmot, aq dnkomtdnl7atokat terhel1 kti{ekdat (kd{eked,is, kd7iissl.gi tenk bi<lbsitisa stb.) neyahs{hisit
8

s<olglEnk. Ezen ingatlanok tekintet6ben a tulajdonoi jogok gakorldsa c,ilhl< kiitiitt, a ktiqdrdeki cilok

A aiildoros,

a teleptiLl6si 6nkotrnlrryzatok, t17et61eg az
kiiteriiletek nndeltetisrqefi, bi4onsigu is qaaartalan
haqndklra alkahassdginak bi4:otinisa. E ktirben e sT.ennk feladala annak U$ritdsa *, hlg a kti(eriiletek
,?flddtetiritdl elhird has{tdlatd mfuokat a rendeltetissryri has7nilatban ne akaddfio4pn. (. . .) A ki)7/nak
nen ninisiil| kiiTleriiletek tekinhtibn trirv6nyi szabilyozis nincs, annzk Wirrydberr helyi koziigpek
megaaksuhsa irdrkriben illetik neg a talajdonost

illzm tukjdorosi jogait gakorli

min6siif

sa

ke4el6 srynt fekdata a

telepiil6si onkorminyzatok szabilyozisr a.utor.6rl;iiitjirba, tartoz:tk rzoktzk

a

felt6teleknek a. rneghatitoz6sa, amelyek mellett lehet6s6g van a kciztediletek tendeltet6s6t5l elt6r5
haszt6latao. E :4abdllokat a telepiiliti tinkomdrlqat nen tulajdonosi jogkti ben, banem a helti kd7batakn
gukorlgakrint nila?{la ne& 11256/H/1996. -LB hatzroztt, ABH 1996, 789,798.; 46/B/1996. AB
hatirozzt, ABH 1996, 753, 755.) A kozteriilet rendeltet6s6t5l elt6t6 hasznihtinak szabllyozisa
sor6r az 6rkorm nyzatnak tulajdonosi 6rdekein tril, ktjz&dekfi c6lokat - vfuosk6pi,
vitostendez,6si, komyezetv6delmi, kozeg6szs6giigyi, krizleked6s- 6s vagyonbiztons6gi 6tdekeket, a
kriztediLlet tendeltet6sszerfi haszn6l6tnak 6rdekeit - is 6rv6nyesiteni kell. Ugyanekkot olyan
szaba.lyozLst kell alkomia, amely biztositia a kcizteriiletet jogszetrien a rendeltet6s6t6l elt6r6en
hasznil6k iogainak, iogos 6tdekeinek v6delm6t is".
2. Az Or 3. $ (1) bekezd6se a krizterti{et tendeltet6s6t6l elt6r6, diifizet6s ellen6ben tdrt6n6
haszniiatit ftoztetiiLlet-hasznilat) a tulajdonos hozzi\ittiAsithoz kriti, 6.s a hozzLiSniist rs
tzrtalmaz6 pokAfl iogi szez6d6sen alapul6 iogvrszonyk6nt (rozteriilet-hrsznilzi hozzitiinlis)
szaba.lyozza, amely szez6d6s a tulaidonos, minthasztilrtbz rd6 6s ahzsz 16 kozritt j5n l6ue.
Az Ot. szetz6d6sk<it6si felt6telk6nt szabilyozza. , a k<iztedileten gyakotolhat6
tev6kenys6geket (Or. 3. $ (2) bekezd6s) 6s az egyes tev6kenys6gek gyakorl4s6nak a felt6teleit (Or.
6. $). A koztediLlet-hzsztalatt hozziLiiniis, mint polgiri )ogS szen6d6s t^rtahtMz a tulajdonos
hozzitjiLniisitt; a kozteriiLlet-hasznilati iigyekben az Ot. 4. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
polg,irmestet dont, mely dont6s, mint tulajdonosi hozziriittils z polglnt iogS szetz6d,6s k<itelez6
tartalmi eleme, 6rv6nyes s6gi kell6ke.
A polgfumesteri hozzt'1Anlls, ebben a iogi konstrukci6ban illispontom szerint pusztin
l6tsz6bg polgiri iogi (tulajdonosi dont6$ jognyilatkoz t. A polgfurnestei hozzljLniLs, illet6leg
krizteriilet-hasznilati iigyekben meghozott polgirmesteri d<int6s nrlaidonosi iogkorben, polgiti
iogviszonyk6nti szabilyozisirakhtsz5lagossiga, n 6bb:takbm,6rhet6 tetten.
Az Or.4. $ (1) bekezd6se szednt kcizteriilet-hasznilati iigyekben a polg6rmestet dont. Az
Ot. "lapi6n a kcizteriilet-hasz lai hozziiLniis k&elemre indul6 eljir6s; a kozteriiLlet-haszn6lati
hozzijiatl st annak kell k6mie, aki a kcizteriiLletet hasztdikiviLila (Or. 5. $ (1) bekezd6s). Az Or.
5. $ (4) bekezd6 se meghrtarozza, a kcizteriilet-haszniizi hozziLilriirs irinti k&elem kotelez6
tartalmi elemeit, valamint a 6. $-a a kcizteriilet-has zr,ilttt hozz6iimlirs megad6sinak 6s
megggadisinak eseteit. A ktiztedilet-hasznilat megSagad sinak esetei koziiLl kiildn kiemel6st
€rdemel az Ot. 6. $ (5) bekezd6s r) pontia, mely kimondia, hogy nem adhat6 kozteriiLlet-htsznLlztt
hozz645m)As az e}rultzsitzs k6.zhezv6tel6t6'\ szimitott h6rom h6napon beliiLl ugyannak a
k&elmez6nek vgy^rrazon kozteriiLlet hxznalatan 6s ugyanazon tev6kenys6gre voratkoz6zn, ht a'
kcizteriilet-haszniiad hozz64lrdis ir6nti k&elmet a Belv6ros-Lip6tvfuos K6pvisel6-testiilete,
illetve a polg6rmester elutasitotta. Az 6t. tendelkezik a d6nt6s kcizl6s6r6l is, eszednr a
hozzijiniis megad6sit vzgy mega.gzdsit kcizolni kell a k6telmez 6vel, tz illet6kess6ggel
rendelkez6 KozteriiLlet Feliigyelettel (Ot. 7. $ (3) bekezd6s.).
A k<izteriiLlet-has zrtilm, hozzi41nilis 6r. szerinti szab6lyoz sa tartalma szerint, 6s jogi
teffn6szet6t tekintve 6lllspontom szednt szint6n <inkorm nyzti ha:t6sigq iigyben hozott
dont6snek min6siiLl.
A Ket. 12. $ (2) bekezd6s a) pontja szertnt kdzigazgtdsi hat6sigi iigy, minden olyan iigy,
amelyben a kcizigazgatisihtt6sLg az iigyfelet 6rint5 iogot vagy kdteless6get 6llapit meg.
A Ket. 12. \ (3) bekezd6s c) pontja 6rtelm6ben kozigazgatisi hat6sig a hat6sigi iigy
int6z6s6te hatlsk<irtel tendelkez6 polg6tmester (is). A Ket' 15. S (1) bekezd6se togzir:' m ngyfll
fogalrn6t, e szerint ngyf6l az a tetm6szetes vagy iogr szem6ln tovitbbi iogS szem6lyis6ggel nem
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refldelkez6 szelezet, akinek iog6t vagy iogos 6rdek6t az Wy 6,.i"4 akit hat6sigi elTen6tz6s ah
vontalq illetve akltr:e n6zve a htt6sig nyilv6ntartist t^rtalrrL^z. A polg'irmestet val6i,}]arr a
kriztedilet-ig6nybev6teli iogosultsigr5l dont, ar6l hogy a kcizteriiletet ig6nybe venni szind6koz6
szetezhet-e iogot a kozteriiLlet htsztilztdra. A polgfumester dont6se tekintet6ben a ktiztertiletet
ig6nybe venni kiv6n6 term6szetes szem6lyek 6s szervezetek a Ket. 15. $ (1) bekezd6s6ben
szabalyozottaknak megfelel6en iigyfelek 6s nem szerz6d6ses partnetek. A vizsg6lt polg"itmesteri
dont6s pedig megfelel a Ket.-ben szabtlyozott, rinkotrn6nyzati hat6sigi iigyben hozott dont6s
torv6nyi ktit6dumainak, tekintve, hogy az 61 3. $ (1) bekezd6se - figyelemmel arn, hogy z
po[Ati iogi szerz6d6s kcitelez6 tartalmi eleme a tulaidonos }:,ozziiiniJLs4 mely hozziiLn)Ls
k6td6s6ben az Or. 4. $ (1) bekezd6se abplirt z polg6rmester drint - l6nyegeb et ata td
felhztaknazist a, polgirmestemek, hogy egyoldalfan dontson a k6relmez6k, iigyfelek koztgazgatisi
j o g i.JrrzJ sza.b.6ly ozott, ogaii6l, kotelezetts6geir6l.
Az Ot. alapiin a koztediLlet haszr..iJu,a hozzdiiniis megadisa i6ntt elifuis annak a
k6relm6re indul meg, aki a kcizteriiletet haszniloi kivirija,. Az Or.-ben szabilyozott kozterii{ethzszrdati hozzitiLralis k6relmez6se egy6rtelmten a kozteriiletet haszn6lni kiv6n6 szem6ly
(szerezet) eli6r6st megindit6 k6relm6nek, tehitt zz igyfil akarz,m,Itlard<ozatirtak min6siiLl, mely az
iigyf6l ft&elmez 6) oldalir6l nt jelenti, hogy ellfuiLsi alalayt iogr- keletl<ezik ara, hogy k6telm6vel a
hat6sig foglalko zzort, zz iigy6ben - a kozteriiLlet-haszn6lat k6td6s6ben a polg'ltmestef, miflt
koztgazgzt si hat6s6g - d<int6st hozzon, a }-.at6siq oldalin pedrg elidrisi kotelezetts6get
keletkeztet a k6relem c6lia szertnt az igyf,6l zrryagi iogit, jogos 6tdek6t 6dnt6 6tdemi, alakszerd
d6nt6s meghozataltn. A kozteriilet-haszniiatt hozziiyini s megad6sa ltina elliris k6telemhez
kdtotts6ge mfu meg apozza az eljfuis koigngatAsr hat6sigi eliit6si iogriszony jelleg6t, illet6leg a
dcint6s hat6sigi ielleg6t, figyelemmel arta is, hogy a polg'iti iogi iogr.iszonyban, az ennek
megfelel6 szez6d6ses kapcsolatban a felek krizcitti alkupozici6, a felek mell6rendelts6ge a
iel1emz6, nem pedig az ali-f6l6tendelts6gi viszonytendszet.
AzOt.6. $ (5) bekezd6se tarta.lrna;zza akoztedilet-hasznilati hozzijini s megtagadisinak
taxativ eseteit. Ezek, illetve koz<ittiiLk a fentebb hivatkozott 6. $ (5) bekezd6s r) pontia is az e116is
kozigazgatAsi hat6sigi jelleg6nek, illet6leg zz elrra jellemz6 ali-fril6tendelts6gi viszonytendszet
lrr nyitba rnttat" tekintve, hogy z k6relrr,ez6 nem adhat be riiabb kcizteriiLlet-haszniht hozzi4ini6s
ir6nu k6telmet a krizteriiLlet-haszd6lan hozziLiini s elutasitis6nak k6zhezv6lel6.t6l szimitott h6tom
h6napon beliil ugyanazon kozteriilet hxzrralatita 6s ugyanazon tev6kenys6gre vonatkoz6an, ha
k6relm6t a polgirmestet elutasitotta. E viszonytends zetben tz egy6bk6nt szerz6d6ses
kapcsolatokra jelletlirz6 - akit cinkorninyzati rendelet ketetein beliiLl megh*zrozolt mell6rendels6gi pozicr6 ,,nyornokban" sem lelhet6 fel az 6tdemi alkupozici6 hiinya mellett
ugyanis e szab6ly ugyanis tetet eoged az onk6nyes iogalkalmazisi gyakotltttak, vagyis annak, hogy
Lzortos t6nyill6st6l sajitos m6don d<intscin,
polg.iflnester az igyazonossig fern1,1l4,sfu6l,
^z
Tet6leg lrtelmezze nt.
Az Ot.-ben sztbdlyozon" a fentiekben hiva&ozott rendelkez6s l6nyegeben egy ellirismegtagadisi okk6nt foghat6 fel mely sztbiiy az ism6telt k&eknek 6rdemi wizsg6lat n6lkiili
elutasitis6t alzpozza. meg, egyfilta,,tes iudicata" bevezet6s6t, mely szint6n nem a szerz5d6ses
kapcsolatok, hanem a koztgtzgztitsi iogviszonyok jel7emz61e. Ezzel osszefiigg6sben sziiks6gesnek
t:.rtotr, tneq1egyezni, hogy a Ket. 30. $ e) pontia alapiin sincs lehet5s6ge a hat6signak az ism6telt
- de koribban hidnyosan benpijtott - k6telmet &demi vizsgilat n6lkiil elutasitani, figyelemmel
xtz, hogy nem tekrnthet6 azonosnak a t6nydllis egy tigyben akkor, ha az igyf6l a hiinyos
k6telmet ism6telten immit hiinytalanul benl"uitia. A k6relemre indul6 eliitrisokbxr az tgytll az
tgy ura: megilleti az irgyf6li rendelkez6si jog.
Fentieken tulmen6en l6nyeges m6g utalnom ata is, hogy maga Or. 7. $ (3) bekezd6se a
hozzSllnlis megad sinak vrgy megtagad6sinak kd1!!ilrdl nndtlke{k, mely szabily egy6rtelmrien a
kozrgazgzti{t hat6sig 6rdemben hozott d<int6s6nek kcizl6s6t jelent! figyelemmel arr:a, hogy a
dont6s kozl6se t hat6sigi eliitis 'egyik kulcsfontossigl rnozzxtata. ugyanis a hat6sigs el)itisban a
d6nt6sekhez k,pcso16d6, meghalirozott h*4'nd6k kezd6 id6pontia a drint6s kdzl6s6t6l indul (igy
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tobbek kcizott a dcint6ssel szembeni fellebbez6s, az azzal szembeni bit6sigi feliiLlvizsgiiat, t joge6
6s a ioget6hoz kcit6d6 egy6b hatfuid6k).
A fentiekb5l egy6rtelmrien krivetkezik, hogy a k<izteriiLle t-haszriltt enged6lyez6s6nek Or.ben szabi,lyozott ell tist sorLn tz onlonninyzat nem polg6ri iogi 6rtelemben vett tulajdonosk6nt,
hanem - az A-Iapt<irv6ny 31. cikk (1) bekezd6se 6rtelm6ben - a ,,helyi kciziigyek int6z6se"
keret6ben jir el.
Kiemelend6, hogy panaszos iigy6ben a F6vfuosi Tow6nysz6k a 3. Kpkf .670.430 /2016.2.
szimri iigyben Belviros Lip6witos V. keriiLleti Onkorminyzat polg"irmestere alperes ellen
k<izteriiLlet hzsznllzt tirtgyitbm hozott h^tirozit bft6s6gi felii'lvizs giizta iLrt rnditott pet6ben is
dl^pitotta, hogy "a felperes ig6nye kozteriiLlet haszn tta:a iilnyrlt. A krizteriilet hzsz iztAn
^zt
vonatkoz6 rendeletalkotisra Mtgyatorszig helyi onltotm.6nyzzui6l sz6l6 2071. 6v1CDOCilX.
tciw6ny (a tovibbiakban: M6tv.) 23. $ (5) bekezd6se szerinti feladatellitis 6tdek6ben keriiLlt sot,
mely szerint a keriiLleti onkorrrinyzata feladata ktlonosen a n:laidon6ban 6116 k6zteriiletek
hxztLlatlra. vorntkoz6 sztbilyok 6s diiak megillapitisa." A Tcirv6nysz6k fenti szimri drint6s6ben
rcgzitene tovlbbi azt is, hogy "a kii4eriiht-haqrdlatra wutko4i negillapo&is a nrdcltelis elbnes
basrydlat, tehit kii<lefliletel teras4 nikiidtetxe mgedilyeryiruk keqdeniryeqiu esetin aq irintetlek ktiqi)tt
kii{gaagailn jogvit4orrJt kebtke<let, aq engetu! tuitgdbat ho<ott diintx a Ket. 12. $ (2) kfuadis Q ponfa
sTeinti kii{ga4gtisi hahirdgi iignek hkintendd'.
Fentiek alapiin 6llispootom szeint aqOr. sTabdllait a ki)$gatganisi jog sajdtos gi qerit kell
negitihi. A polgiri jog iltalinos elveivel ellent6tben r kozrgugatirsi logban ielTemz6en ncs
disqkmionilis nirbgel4i jog a jogviszony lltehozisfua,; igy jelen esetben sem d<inthet az
Onkomrinyzat parttalan m6rlegel6s alapiin, hogy a k<izteriiLlet-has zrriJatz szetz6d6st kot-e,
hanem a d<int6s meghozat"lqkot tz Or.-ben meghadrozott taxativ felt6telek szerint kell eljimia,
6s drint6s6t ezekre Egyelemmel indokolnia.
Az Onlorrninyz zt tovitbb| k<iteles alakszeni drint6s meghozatalita, amellyel kapcsolatban
olyan jogorvoslatot kell biztositani, ami u 6rdemi iogowosl6s lehet5s6g6t is mag6ba foglalia.
A k<izteriiLlet-has znLbt rerdj€t (mint helyi kciziigyet) az OnkormLrryzat eredeti iogalkot6i
iogkot6ben term6szetesen a sztbzlyozdsa di vonhrqz, azonban tz ilyet szabilyoz6sr.tk z
koztgzgatisi iog anyagi 6s elifuisi gannctiit biztositania kell. Ezzel szemben azonbrn az Or. 3. $
(1) bekezd6se ezzkal, hogy a polg6rmestet dont6s6t n:lajdonosi hozziilrulAsk6* nevesitve
maginiogi iogoyilatkozatnak min6siti, az el1fu6s meginditisit6l sz6l6 6rtesit6s ebntradisa, tz
iigyfelek egy6b ,,iigyel5bbte-viteli" iogainak kiu,irirsz t6v1t megfosztja az iigyfeleket e ha'r6s g1
eliirisi cselekm6nyek megismer6s6t6l, az azokban val6 t6szv6tel lehet5s6get5l, nyilatkozatok,
bizonlt6si indivinyok megt6tel6t6l, rz &demi alakszerfi dont6s meghozataht6l 6s a d5nt6s
indokainak megismet6s6t6l mely sza;b yozis s6rti a jogillamis6g elv6b6l fakad6 iogbiztonsig
kovetelm6ny6nek valamint a hat6s6gi iigyek tisztess6ges rnt6z6s6hez val6 alapvet6 iogot.
sbtiat a7! ndr rtig{tetten, a ilsgilt iigben a4 i)tkonzdtllat kti(eriiht-hds< dlat-ngedifle(sel
kopcsolatos gakorlatinak iqtgilaldra aqamak kEcsdn s{ihUa bhdslgi diintisek ofuin nen wlt hhetdsigen.
A Jentiekn tekideflel negiltEiton nindaqo*iltal, bog a4 Or. qabd$ai a ioglllanisng ebibdl Jakadri
joyk<lort,ig kiiwtelniryinek a sinlmit rulamint a hahitdgi ngek tis<lerriges inhilisibey ul6 alapwtd logal
iissqgpgd uiss4i:srigot ualiitanak meg ulami* alkdnasak arra, hogt aq iitkorn.i J<at kti(eriiht-has1ndht'
eryed,ifieqisnt kapmlatos pakorlatdual iissTgfiggisben fehessik a hatdsigi iigek tis4lest,lges intiq-esihel ruld
alEwtd jog aalanint a jogbi4tnsdg alkotndnyot kiiwtelminle sinlninek a ws4,i!,it.

Int6zked6sem
7. Az apvet6 jogokkal osszefiigg6 vissz6ssig orvoslisa 6s jov6beni bekovetkez6s6nek
3"1.rr;165-T iF6tv6tos V. kertiiet
megel6z6se 6tdek6ben az Ajbt. 37. $ alapjin felk6rem
"
rendj6t szab6lyoz6
ktizteriilet-hasznilat
fontolia
meg
a
hogy
Onkorminyzat K6pvisel6-tesdiLlet6t,
Ot. olyan irinyu m6dosidsit, mely sztbilyozLs t6vit a k6ztgtzgatisi iog myagS 6s ellirlsi
gatanciii 6w6nyesii{nek.
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NSbt 2. $ (2) beliezd6se alapidn felk6rem tovitbbi a miniszteteln<iks6get vezet6
mifliszteft, hogy t6j6koztasson arr6l, hogy a koztertiLlet-h^sznal^t^ vonatl<oz6 kcizponti
szabirlyozis megalkol6sa sziiks6gess6g6nek vizsgitata 6tdek6ben megtdrt6flt-e ^
Beltgyminiszt6rium 6s a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium bevonis6val a kor6bbi vilasza szetint
tervezett t,ircakdzi egyeztetts,6s ha igen, milyen etedm6nnyel.
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