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Az lnntett iigy el6zm6nyek6nt egy nev6nek elhallgatilsdt k6r5 bejelent6 az illtalam
iizemeltetett v6dett elektronikus rendszeten keresztii"l koz6rdekff bejelent6st nyujtott be,
kifog6solva, hogy l{arid telepiil6sen a Bithori 6,s Baross utca keresztez6d6s6bet, valamint az
Attila utca v6g6n l6v6 els6bbs6gad6s kotelez6 t6bla elkopott. Mivel a bejelent6 az t6nyad6
iigyint6z6si hatdid6 letelt6t kovet6en nem kapott villaszt a beadvilryai 6rdemi elbir6l6,sfu6l,
Hivatalomhoz fotdult 6s k6rte az eli6,rJ;sl<rvtzsgdl6sit.
Az alapvet6 jogok biztosfu6l szolo 2011. 6vi CXI. torv6ny 38/A-C. $-ai 6rtelm6ben az
alapvet6 jogok biztosa - egyebek mellett - k6telemre vizsgilla a koz6rdekri beielent6sek
torv6nyb en meghatdro zo tt z ervek 6lta1J megf elel6 in t6z 6 s 6 t.
A beadvinnyal osszefligg6sben felmeriilt a tisztess6ges hatosig1 eljir6shoz val6 jog, a
petici6s jog, valamint a iogdlTamis6g elv6b6l fakado jogbiztons6g kovetelm6nye s6relm6nek
gyaniia, ez|rt vusgllatot inditottam.
s

Az 6rintett alapvet6 iogok

A

jog6llamis6g, valamint a jog6llamisig elv6b6l fakado jogbiztons6g kovetelm6nye:
,,tlLagyarorsqigfigetlen demokratikusjogillam." [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s]
A tisztess6ges hat6s6gi eljirishoz val6 iog: ,,lt4indenkinek joga uan ahho7, hogy i)gyeit a
hattlsdgok fisryebElds ,xilki)/, tis4lessdgu mddon is dxryrfr hatiridfin beliil intiTyk. A bahiilgok ttirviryben
meghahiroTottak sT,eint ktiteksek diintdseiket indokolni." [Alaptorv6ny )O(V. cikk (1) bekezd6s]
Petici6s jog: ,,ltlindenkinekjoga uan ahho7, hogy egtediil uagy misokkal egyiitt, inisban kirelemmel,
panassryil uag jauaskttalfordu[on bdrmefi ktiqhatalmat gakorh srynthe7, " (Alaptorv6ny )O(V. cikk)

ltz alkallm zott iogszabilyok
az alapvet6 jogok biztosdr6l szol6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)

a

panaszokr5l 6s

a

koz6rdekri bejelent6sekr6l szolo 2073.

6vi CLXV. torv6ny ("

tov6bbiakban: Pkbt.)
akoz$iielz6t6bhk megtervez6s6nek, alkalmazisilnak 6s elhelyez6s6nek kovetelm6nyeir6l
sz6lo 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet (a tov6bbiakban: GKM rend.)
az utak fotgalomszab6lyoz6,s6r6l 6s a kozirti jelz6sek elhelyez6s66l sz6l6 20/1984. C/'lI.
21.) KM rendelet (a tov6bbiakban: KM rend.)

Megillapitott t6nyill6s

A bejelent5 2015. ilprits 1B-6n a Pkbt. 2. alcimiben szabillyozott v6dett elektronikus
rendszeren keresztiil nyi)totta be koz6rdekfi bejelent6s6t IGr6d teleptil6sen a Bilthoi 6s Baross
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utca keresztez6d6s6ben, valamint az Attsla utca v6g6n l6v6 els6bbs6gad6s kotelez6 tabl k
617ap otdt
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96
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olva.

A bejelent6st 2015. 6pdlis 24-6n tettem az e\6r6IGr6di I(ozos Onkorm6nyz^tiHtvat^l
szimiru hozzdf\rhet6v| az elektronikus rendszetben. A napl6z6,si adatok szerint az eli6r6 szerv
2015. julius 9-6n regisztillt a rendszerben, 6s 2076. febrair 9-6n k6rdezte le az igyet, ezt
kovet6en a rendszerben semmilyen int6zked6st nem tett. Hivatalom munkat6rsai tobb
alkalommal is egyeztettek az eljfu6 szerv munkatirsarval, maid - 6rdemi villasz hi6ny6bat - az
igyet az id5mul6sra tekintettel 2077. mdj,,ts 4-6n lezdrtam.
A beielent6 ezt kovet5en panasszal fordult hozzim, melyben k6rte az eljfuils
felilvizsgillatat.
A benyujtott beadv6ny alapiiln felmertilt alapiog s6relemre tekintettel, a t6ny6116s
ttsztdzdsa 6rdek6ben, az Aybt.21. $-6ban biztositott jogkotomben elitwa megkerestemaJegyz6t.
A Jegyz6 arrol tii6kozt^tott, hogy a bejelent6s nem megal^pozott, mivel a t6bl6kr6l csak
nlhilny kisebb foltban jott le a fest6k. Egyebekben a t6bl6kat a Somogy Megyei I(ozritkezel6 Kht.
helyezte ki, 6s mivel az lnntett ittszakaszok orszdgos kozleked6si utakat 6rintenek, igy a tiblilk
cser6je 6s karbantart6sa is a

Khl

koteless6ge.

Munkat6rsam telefonon felvette a kapcsolatot M^gy^r I(ozrit Nonprofit Zrt. Somogy
^
Megyei Igazgat6sigdval, ahol az lintett ritszakaszok t6rk6pes beazonositils6t kovet6en a ZrL
k6pvisel5je alr6lt6jlkoztatott,hogy azok orsz6gos kozutat nem kereszteznek, igy at6bl6k cser6ie
fleln a Zrt. feladata. Jelezte tovibb6, hogy amennyiben sztiks6ges, az Otkorminyzat
megkeres 6s 6re 6ll6sp ontj ukr6l r6sb an ts t6i6koztat6s t adnak.
Id6kozben a bejelent6 az elektronikus rendszerben rijabb bejelent6st .tett, miszerint a
kozs6gben - kor6bbi bejelent6se ellen6re - 2 6ve nem gondoskodott az Onkorminyzat a
kozleked6si tabl kkarbantartis6r6l. Bejelent6 torv6nyess6gi feltgyeleti eljdr6slefolytat6sit k6rte a
Somogy Megyei Korm6nyhivatalt6l annak megilllapitis6ra, hogy az Onkormdnyzat mrikodtet-e
ftellen6ri szolg6latot, tervszerfen v6gez-e ritellen6rz6st, tov6bb6 az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
s zerinti ny tlv ilntart6sokat vezeti-e.
Az iigyben elj6r6 Somogy Megyei Kormdnyhivatal helyszini szemle ketet6ben
meg6llapitotta, hogy a beadvfunyban ielzett kozleked6si t6bl k elkoptak, azok cser6ie indokolt.
Meg6llapitotta tov6bb6,, hogy az Onkorminyzat nem mrikodtet ritellen6ri szolgillatot, ez6rt a
Korm6nyhivatal figyelem felhiv6ssal 61t az Onkorm6nyzat fel6,.
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A hat6sk<it tekintet6ben

Az

alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek elTiltdsihoz
sziiks6ges vizsgillai jogosults6gokat az Ajbt. hat6rozz^ meg.
A Pkbt. 38/L. $ 6rtelm6bet ^z alapvet6 jogok biztosa vizsgillia a panaszokt6l 6s a
koz6rdekri bejelent6sekr5l sz6l6 torv6ny szerinti koz6rdekfi bejelent6seknek a 18. $ (1) bekezd6s
a)-k) pontja szenntt hat6s6gok 6hah kezel6s6nek gyakoiatilt, valamint k6relemre az egyes
koz 6rdeki b ei elent6s ek megfelel6 tntizls 6t.
A IGr6di Kozos Onkorminyzaa Hrvatal mint kozigazgatisi szerv az alapvet6 jogok
btztosa 6Jl:al vizs gdlhat6 hat6 signak min6siil.

Az 6dntett alapvet6 jogok tekintet6ben
alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer feltdt2sa sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzdr6lag alapjogi 6rvek

Az
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felsorakoztatS"sival6s cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6tak. Az alapjogi biztos az rnt6zm6ny
l6trejotte 6ta mindig is kovetl<ezetesen, zsrn6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotminybitosilg

alapvet6 jogillami garancrd}Jrlal 6.s az alapjogok tartalmdval kapcsolatos elvi megillapitisaia,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sai ment6n - alkalmazta az alapiogkorliltozis alkotm6nyo ssilg6t megit6lni hivatott alapiogp teszteket.
7. Az Alaptorv6ny XXIV. cikke (1) bekezd6se 6telm6ben mindenkinek joga uan ahhoq, hogy
iigyeit a hatdsdgok n|sqrehallds ndlkiil, tisTlessiges mddon is iss7,enfr hatdiddn beliil intirygk.

Az Alaptorv1ny hat6lybal6p6s6t megel6z6en az Alkotm6ny a tisTllessdges e/dnisboTuald jogot
explicite ugyafl nem nevesitette, ugyanakkor az Alkotm6nybir6sig gyakorlata szertr:t az a
fiiggetlen 6.s pirtarJan br6s6ghoz val6 )og, illetve a iogbiztons6g elv6b6l levezethet6 eljdr6si
garanciilk egymisra vonatkoztatis6val tattalmilag levezetett olyan alkotminyos alapjogot jelent,
amely komplex kovetelm6nytendszert testesit meg, mag6ban foglalva valamennyi, a iogilTamisS,g
6rt6krendj6nek megfelel6 eliirdsi alapelvet 6s norm6t. A 2012. ianudr 1,-y6n hatiiyba l6pett
Alaptorv6ny mfu expressis verbis tartalmazza that6sdgp tgyek tisztess6ges rnt6.z6.s6hez val6 jogot,
rogziwe, hogy a kozhatalmi szervek, hat6s6gok az igyeket rlszrehajlils n6lkiil, tisztess6ges
m6don, dssryrfi hatdriddn beliil intiqryk dont6seiket pedig a torv6nyben meghat6tozott^k szerint
indokolj6k.

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magyarursgigfilget/en, demokratikusjogilkn.
Az Alkotrndnybr6sig tobb hat6rozatdbar rdmutatott, hogy a iogillam n6lkiilozheteden
eleme a jogbiztons6g. A jogbiztons6gaz 6llam koteless6g6v6 teszi annak biztosit6sit,hogy a jog
eg6sze, egyes r6sztertiletei 6s az egyes jogszab6lyok is vil6gosak, egy6rtelmffek, mrikod6siiket
tekintve kisz6mithat6ak 6s el6rel6that6ak legyenek a norma cimzetgei szimira. A jogbiztonsig
nem csup6fl az egyes norm6k egy6rtelmfis6g6t koveteli meg, de az egyes jogint6zm6nyek
mrikod6s6nek kisz6mithat6sigit ts. 19 /1992. 0. 30.) AB hatirozatl Az Alkotrn6nybir6s6g szerint
alanyr jogok 6rv6nyesit6s6te szolg6l6 eliirisi garanci6k a jogbrztonsig alkotm6nyos
^z
kovetelm6ny6b6l erednek, de szo(os kapcsolatban 6llnak a jogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti
egyenl6s6ggel is. A megfelel6 eljirilst gannciik n6lktil mffkod6 elj6t6sban ugyanis a jogbiztons6g
az,ami s6relmet szenved. 19/1992. (I.30.) .NBhatiroz^t,75/7995. (XI.21.) .LBhat6rozat)Ez|rt
2.

alapvet6ek a jogbiztons6g kovetelm6nye szemponq6b6l az eljir6siogS garanciik. Csakis formahzillt

eljir6si szabillyok
jogint6zm6nyek.

Az

6s betartilslval mfkodhetnek alkotm6nyosan
Alkotm6nybr6sig 6rtelmez6se szerint a jogilTamis6,g egyik alapvet6^

megkovetel6s6vel

kovetelm6nye, hogy a kozhatalommal rendelkez6 szervek is csak a iog 6hal meghatdrozott keretek
kozott fejtletik ki a tev6kenys6giiket. 156 / 199 1,. (XI. 8.) AB hat6rozatf
3. Mindezek alapj6tklpezi az Alaptorv6ny )O(V. cikke, amelynek 6telm6ben nindenkinek
joga uan ahboq, hogy egyediil uagt mdsokkal egyiitt, inisban kdrelenmel, panassTal uagtjauaslattal fordaljon
birmefi kti7hatalnat gyakorlf s3,ervhe7, A petici6s jog klasszikus tartalma alapjdn ugyanis k6t fogalmi

elemmel bir; nemcsak a k6re1em, pan^sz illetve iavaslat benyujt6s6t ak6r egy6nileg akir
kollektiven, hanem a kozhatalmat gyakorl6 szerv villaszadds|t is, ami magiaal uoty'a, bogy aq adotl
iigyel foglalkoryia kell. Az Alkotminybrosl,g 6rtelmez6s6ben mindenkinek log y^rr ara, hogy
egyediil vagy m6sokkal egyiittesen iri,sban k6telmet vagy panaszt terjesszen el6 azol<hoz az
illet6kes illlami szewel<hez, amelyeknek a kiilon logszabilyok 6ltal megillapitott egik alapuetd
funkdtija aqok elbinildsa ds ontosldsa.1987 /B/1990. AB hat.l
Ezek egyiittes vizsg6lata adia ki a jelen iigy szempontj6b6l l6nyeges alapjog; tartalmat,
amely szerint a vizsgllat al6 vonhato illlami szervek ,lrpJtg, ktitekryttsdge rtldhli nind aq efiirds
lefoltatdsdnak tdnldt, mind annak nindsdget.

M

iigy 6rdem6ben

A

bejelent6sb6l, a megkiildott ratanyaeb6l, valamint

az elekttonikus rendszer

adatai

alapi6n az ijlgy 6rdem6ben az ald,bbimegillapitisokat tettem.
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A Pkbt. 1. S (1) bekezd6se szednt az illami

szervek 6s a helyi

onkotminyzai szewek

a

panaszokat 6.s a kozlrdekri bejelent6seket e torv6ny lPkbt) szerint kotelesek elint6zni. A Pkbt.
tfugy,hatillydr6l a Q) bekezd6s sz6l: e szerint a koz6rdekri bejelent6s olyan koriiLlmlnyrehivia fel a
figyelmet, amelynek orvosl6sa v^gy megsziintet6se a kozoss6g vagy
eg6.sz tdrsadalom 6rdek6t
^z
szolgllja. Koz6rdekfi bejelent6ssel a $) bekezd6s 6rtelm6ben b6rki fordulhat a kciz6rdekfi
bejelent6ssel osszefiigg6 t6rgykorben eljlrilsru jogosult szewhez. Az (5) bekezd6s szerint,ha a
p^n^sztv:,W a kdidrdekil b/elentist ilem a<eljdnisra jogosult sT,eruheqtettik meg a panas{ aagy a ktiqdrdekii
belelentdst a beirkeqdsdtdl slimitott nlolc n@on beliilaqeljdnisrajogosult sryraheqdt kell tenni. A4dttdtelrdl a
panasqost uagy a ki)rydrdekfi bq'elentdt a<dttitellel egyid4iileg drtesiteni kell.
A 2. S 6rtelm6ben a koz6rdekff bejelent6st - torv6ny elt6r6 rendelkez6sehiilnyiban - az
eljirilsra jogosult szervhez tort6n6 be6rkez6s6t6l szlmitott hatminc napon beliil kell elbir6lni. Ha
azonban az elbtdlS,st megalapoz6 vizsgillat el6rel6that6lag harminc napnll hosszabb ideig tatt,
err6l a koz6rdekri bejelent6t az elint6z6s vdrhat6 id6pontliltak 6.s m eljdris meghosszabbod6sa
indokainak egyrdejri kozl6s6vel kel.J, tijlkoztatnl A uiTsgllat befeje{sekor - a min6sitett adat, illetve
torv6ny alapi6n izleti, gazdasdgq vagy egy6b titoknak min6siil6 adat kiv6tel6vel * a megtett
int6zked6sr6l vagy annak mel76z6s6r6l - az indokok megjelol6s6vel - a kti(rdekfi byekntdt
haladdktalanal dtesinni kell.

A 4. S (1) bekezd6s szerint a kozlrdekfi bejelent6st a koz6rdekri bejelent6sek v6dett
elektronikus rendszer6ben is meg lehet tenni.
A 8. S a) pontja 6rtelm6ben az eliilrdsra jogosult szenr a<intiykeddseifil s4ild t@'dko{atd$ a7
elektronikus rendsyerben riigryti, a bc) pont pedig kimonS'a, ha a belelentd anonimitdst kdr, a kapcsolafiartis
ki$nllag aq e le ktmnikus rendsqgr ily'dn ilirtdn he t.
Az eljir6 szervek - igy jelen vasgillat alapjilt k1pez6 iigyben az onkorminyzaa hivatal
iegyz6je - r6,sz€re az elektronikus rendszer els6 ha,sznllatdhoz hivatalom postai, t6rtivev6nyes
lev6l ritj6n rin. regisztrilci6ra felhiv6 levelet ktild, melyben a r.wr,,w.aibh.hu oldalon tot6n6
bejelentkez6shez sziiks6ges regisz:r:ilci6s k6dot, valamint a rendszer haszt6latihoz sziiks6ges
technikai inform6ci6kat is kozol. A t616koztat6 lev6l kiemeli, hogy az elj6r6 szewnek az
int6zked6seir6l sz6l6 tiljlkoztatisdt a rendszetben sziiks6ges rogzitetie, tov6bb| kii{on
inform6ci6kat kozol az anorimit6st k6r5 bejelent6k iigyeinek kezel6s6r6l.Igy tililkoztatast kapnak
arr6l is, hogy az elektronikus rendszeren keresztiil Etkezett bejelent6seknll az elj6r6 szerveknek
nincs lehet6s6giik az idigy 6tt1tel6.re, amennyiben teh6t a koz6rdekri bejelent6s elint6z6s6re nincs
hat6skortik, v^gy nem illet6kesek, az elt6l sz6l6 tdjlkoztatilst kell feltoltenitik a rendszerbe, ezt
kovet5en az AJBH fogja megkeresni 6s a rendszerben rogzitem a hat6skorrel 6s illet6kess6ggel
rendelkez6 ij elifuo szeryet. V6gil a lev6lben munkat6rsaim el6rhet6s6geinek megad6sdval a
segits6giinketis felajinljuk a rendszerhaszn6lata kozben felmertil6 minden tov6bbi k6rd6sben 6s
probl6ma megold6s6ban.
A Jegyz6 megkeres6semre adott tiljlkoztatisa alaplln meg6llapitottam, hogy ^z
Onkorm6nyzat a t6nyil76s-ttsztdzS.si 6s int6zked6si kotelezetts6g6nek nem tett eleget hat6rid6ben,
6s a bejelent6 fel6. - az elektronikus rendszeren keresztiil fenn6llo - t6i6koztat6si kotelezetts6g6t is
eimulasztotta. Ezzel ajogillamisdg elutibdlfakadd jogbilonsdgal, a tisqlessdges battistigi e!'dnlshoiuald jogal
jogal kapcsolatban uisslisstigot iddT,ett e/d.
A kozirti ielz6tibl6k megtewez6s6nek, alkalmazils6nak 6s elhelyez6s6nek kovetelm6nyeir6l
sz6l6 a GKM rend. mell6klete I. fejezet 2.3. pottja szerint gondoskodni ke// amll, hogy n kibelteTgtt
ki;ryiti jelifitdbldk dpek, tisTldk, dllandtian jdl ldthattlak ds elfiirt ferytuiss3tuetd kdpessdgfrek legtenek, aiokat
ds a peticids

sernmi el ne lakaga.

A KM rcnd.2. $ (1) bekezd6se szerint aTutakforgalmdnak siabdfioTisa - a 3. $-ban"foslolt
kiaitelekkel -, ualamint a ktiViti je@nk elhefieryse, fenntartdsa, iirymeltetise is eltduolitdsa a (Z)-(0)
bekeTdisben meghatdroqott kiegetq1tdsekkel ds kiadtelekkel a7ilt keT,cl1jdnek afeladata.
(2) A< ors3igos ktiTutat keresl446, illetdleg ahhoq aatlako4l hefii ktiryiton aagy

kti{orgahm

e/61

el

nem 41rt magintiton, ualamint a hefii kti7atat keres{e4d, illetdkg ahhoqcsatlakoyi kti{orgalon el6l el nem ryirt
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nagintiton aq t)tkeresqteqddis syabdfio3lsa miatt sTiiksdges kii<!;ti jelq,eseket a kereslle16 ilt ke79l6je a
keres{eqgtt tit keqgldje dltal megbatdro<lttfeltiteleknek megfeklfien kiiteles elheliteryi.
A kifogisolt t6blik 6llapotit 6rint6en a Somogy Megyei Korm6nyhivatal l(aposvdriJitdsi
Hivatal Mfiszaki Enged6lyez6si, Fogyaszt6v6delmi, 6s Foglalkoztat6si F6osztily Utiigyi 6s
M6r6stigyi Osztillya helyszini szemle keret6ben meg6llapitotta, hogy azok kopottak, cser6jiik
indokolt. A Zrt. tijlkoztatilsa alapiiln az 6nntett irtszakaszok otsz6gos kozutat nem 6dnten.k, igy
a Zrt-nek az igyb en int6zked6si kotelezetts6ge nincs.

Int6zked6sek

Az A)bt.32. S (1) bekezd6se alapj6n felk6rem aKaridt Kozris Onkorm6nyzatt Hivatal
hogy int6zkedj en
- a vizsgilk tigyben a kozleked6si tiblik 6llagmeg6v 6sit6l;
- a jelent6semben feltirt alapvet6 jogokat 6int6 vissz6ssig iov6beni bekovetkez6se
lehet6s6g6nek megel6z6s6r6l azzal, hogy a koz6tdekri beielent6sek int6z6se sor6n fokozottan
tigyel a vo natho z 6 el6ir6 s ok marudlktalan b etartis an.

J egy z6j6t,

Budapest, 2017.

6p*.fi<-aler 43.
J
o.
)z-

@

I

c

5

