Ar-apvETd JoGoK BrzrosANAK HMTAI-A
AZ ENSZ NEMZETI EMBERIJOGI INTEZMENYE
NAIFI nyilvintartisi szim: 40689

ltz alapvetd iogok biztosa

6s a i6v6 nenved6kek 6rdekeinek

v6delm6t ell6t6 biztoshelyettes

KOzos JELENTEST
az LJB-829 /2018. szdmf tigyben

F.,l6ado: dr.

Litkey Orsolya

Erintett szerv: Gy'uta V6ros

ta

201,8. m6rcius

Az alapvet6 fogok biztosinak

6s

a iov6 nemzed6kek 6tdekeinek v6delm6t ell6t6 helyettes6nek
Ktiztis ielent6se
az LJB-829/2018. szdrllrrf tigyben
El6ad6: dr. Litkey Orsolya

Az elihrhs meginditdsa

A

panaszos a lak6hdza melletti sportp6lya hasznalataval kapcsolatos panasszal fordult az

Alapvet6 Jogok Biztos6nak Hivatalilhoz. A beadviny szeint a pillydt haszn6l6k zajongVsa
elviselheteden a komy6ken 6l5k szimira, nyugodt, hitboitatJan pihen6stik nem biztositott.
Tekintettel ata, hogy felmertilt az eg6szs6.ges komyezethez, valamint a testi 6s lelki
eg6.szs6ghez va16 jog s6relm6nek gyaniia, az abpvet6 jogok biztosir5l sz6lo 2071. 6vi CXI.
torv6ny (Aibt.) 20. S (1) bekezd6se alapjin a biztos vizsgilatot inditott. Ennek sorin t6j6kozt^tast
k6rtiink a Gy'ula V6ros Polgirmesteri Hivatal jegyz6i6t6l Qegyz6).
Az 6rintett alapvet6 iogok

- Az eg6szs6ges komyezethez val6 jog: ,,Magyarorsz6g

elismeri 6s 6rv6nyesiti mindenki iogit az

)Oil. cikk (1) bekezd6s)
jog:,,(1)
Mindenkinek jogavan a testi 6s lelki eg6.szs6.ghez. Q)
6s
lelki
eg6szs6ghez
val6
testi
-A
jog
Magyarorsz6g genetikailag m6dositott 6l5l6nyekt6l
6rv6nyestil6s6t
Az (1) bekezd6s szerinti
iv6vizhez vzl6 hozzt,flrls
eg6szs6ges 6lelmiszetekhez 6s
mentes mez6gazdas6ggal,
^z
^z
biztosit6s6val, a munkav6delem 6s az eg1szr6g"gyl ell6t6s megszefriez6s6vel, a sportol6s 6s a
rendszeres testedz6s tilmogatisival, valamint a komyezet v6delm6nek biztositisival segiti e15."
(Alaptorv6ny )O(. cikk)
eg6szs6ges komyezethez." (Alaptorv6ny

Az alkalm

^z

ott io gszabilyok

a kornyezet v6delm6nek 6ltalinos szabillyasrol sz6lo 7995.6vi
- a sportr6l sz6lo 2004.6vi I. torv6ny (St".);

-

LIII. torv6ny (Kt");

-Magyzrorsz6ghelyi onkorm6nyz*atr6lsz6lo 2071.6vi CDOO(IX. torv6ny (lVI"w.);
- a,PolgiliTorv6nykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny etk.).

A megillapitott t6ny6ll6s

A

panaszos 6ltal rendelkez6siinkre bocs6tott ratanyag, valamint a iegyz6 tililkoztatdsa
alzpjin az alilbbi t6ny6ll6st illapitottuk meg.
A panaszban megjelolt tarsashdz Gy"l, v6ros nyugai t1sz6n, az 1970-es 6vek v6g6n
6pitett lak6telep egyik n6gyszintes lak6tombje. A mellette I6v6, bekeritett sportp6lya kozteriiLleten,

az 6piiletekkel 6s

infrastruktut6val (tizletekkel, iskol6val, 6vod6val, bolcs5d6vel 6s

^z
jdtsz6eszkozokkel)
kozott fel6llitott

a.

akkori v6tosfeileszt6s
egy id6ben val6sult ffreg
Iak6tombok
^z
v^n a lekedtett
6
m
t6vols6gra
6piilet
k6riil,
a
legkozelebbi
veszi
hat
t6rsash6z
A
r6szek6nt.
p6ly6t

jit6kt6rt6l.
sportp6lya szabvinyos (20,0 m x 40,0 m) m6tet6, aszfaltbutkolatt, labdai6t6kokra
alkalmas, 5 m6ter magas kerit6ssel kortilhat6rolt. A piiya k6t v6g6n 1-1 m6terrel megnyuitott
ac6loszlop tal6lhat6, a l6tesitm6ny dr6tfonattal van bekeritve, h6tom beiilratt kapuval tendelkezik.
Kezel6ie a 100 %o-os onkorm6nyzar twlaidonban l6v6 Gyulai Koztizemi Nonprofit Kft., mely a

A

1

- igy a napi tendszetesstiggel tort6n6 hullad6kgpiit6st is
nem z6r16k, nyitva tartisa nem szabilyozott.
A
sportp6ly6t
folyamatosanv6gzr.
A rendelkez6stinkre 6116 iratok szerint a panaszos tobbszor fordult a focipillya tigy6ben a
helyi onkorm6nyzarhoz. A 2008. augusztus 6-6n a jegyz6nek cimzett level6ben a focipilya
fenntart6st 6s karbantartist

megsziintet6s6t k6rte. Ebben a level6ben hivatkozott zrr^ ts, hogy a nap jelent6s t6sz6ben - m6g
k6s5 este is - nagy a lak6k ny,ugalm6t zavar6 zaj,misrlsztlelezte, hogy a labda falhoz tott6n6
rugdosisa rong6list eredm6nyezett az 6piiletek falain.

panaszos 2074. augusztus 8-6n kelt level6ben a iegyz6 int6zked6s6t k6rte arra
hivatkoz6ssal, hogy lak6hdza homlokzata megrong6l6 dott, azt fel kellett rijitatni, k6rte a focip6lya
6thelyez6.s6t m6s teriiletre. Jelezte azt is, hogy a p6ly6t haszt6l6k a komy6ken 6I6k nyugalm6t
j6t6kukkal 6.s trl,gfu besz6dtikkel zavar16k, a korny ezetet szennyezik.
A jegyz6 megkeres6siinkre kozolte, hogy Gy'ula Vfuos Onkorminyzzta 2015-ben a lak6k
k6r6s6re labdafog6t alakitott ki saj6t fonisibol. A labdafog6 acllhillojitnak er5sebben csap6d5
labda a 1egyz6 6ltal is elismerten hangosabbnak t6nik az iliagos utcai zaiokn6l, ,,kiiLlonosen az esd
66kban lehet zavar6." A jegyz6 villasziban utalt a:,:;a, hogy ,,az ac6l 6s dr6tfonatos v6d5h6l6
lecser6l6s6vel, korszerfi mffanyag perlon ha15 felszerel6s6vel a zalhatis kism6t6kben
csokkenthet5, de pattog6 labda okozta zaj megmarad. Lehet6s6g van m6g a p6lya' mellett
^
srirfibb nov6sfi 616 sov6ny telepit6s6re, amely szint6n tompithatja a zaihatist."
Aiegyz6ivillasz szerint tirgytiigyben hivatalos riton be)elent6s a Hivatalhoz nem r5rkezett
a l6tesitrn6ny meg6pit6se 6ta, eliilris nem indult a lak6kozoss6g jelz6sei alapifu. Egy alkalommal
lr.kezettinformilis jelz6s, amelynek kovetkezm6nye volt a 2015-os beruhizils.
A 1egyz6 utalt al::a is, hogy a sportpilya a lak6telep frataliainak kultur6lt sportol6si
helyszine, egyfajta kozoss6gi szint6r, annak megsztintet6s6t nem 16qa indokoltnak. Azonban
ott lak6kat zavaq^ a hanghatils, megvizsgillla a tov6bbi lehets6ges
tekintettel ara, hogy
^z
int6zked6sek kolts6gvonzat6t 6s amennyiben az 6sszer6nek mutatkozik, javaslatot tesz a
v6rosvezet6s fel6 a forris biztosit6sa 6rdek6ben.

A

A vizsgilat megillapit6sai

I. A hatisktir tekintet6ben
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6s6nek b) pontja szednt az alapvet6 jogok biztos6hoz b6rki

fordulhat, ha megit6l6se szerint helyi onkorminyzat tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadvinyt
tev5 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel jir (egyiitt vissz6'ssi'g), felt6ve,
hogy a rendelkez6s re 6116 kozigzzgatasi jogorvoslati lehet5s6geket - ide nem 6rrre a kozigazgatasr
pert - mir kimeritette, vagy jogorvoslati lehet5s6g nincs sz6milrzbiztosiwa.
A 28. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 iogok biztosa az illtala lefolytatott
ezeken alapul6
vizsgillatol ielent6st k6szit, amely tartalmazza a feltiltt t6nyeket,
^z
megilllapitasokat 6s kovetkeztet6seket.

ll.

Az 6rintett alapvet6 jogok tekintet6ben
7. Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer felt66sa sori,n alapjogi 6rvek felsotakoztatas6val 6s cisszevet6s6vel tesz eleget az
Alaptorv6nyben kapott mand6tum6nak.
Az ombudsmani rnt6zm6ny megalakul6sa 6ta az orszigg5tl6si biztos kcivetkezetesen,
zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybir6sdg alapvet6 jog6llami garanci6kal 6s az
alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi meg6llapitasara, valamint - az ombudsmani jogv6delem
speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazta az alapiog-korliltozis alkotrn6nyossig6t megit6lni
hivatott alapio g7 tes zteket.
Magyarotsz6g Alaptorv6nye 6s az Ajbt. hatillyba l6p6s6vel is kovetni kiv6njuk a fenti
az Alkotminybirosl,g elt6r6 6ll6spontokat nem fogalmaz meg, elj6r6sunk
gyakorlatot, iW
^ig
sor6n fu6nyad6nak tekintjtk a testiilet ed.lig megilllapitasait. Az Alkotminybfu6sig a 22/2012. S.
2

11.) AB hatdrozatiban arra. mutatott 16, hogy ,,az el6z6 Alkotrn6ny 6s az Altptorv6ny egyes
rendelkez6sei tartalmi egyez6s6,ge eset6n 6ppen nem a kor6bbi alkotm6nybfu6sdgp dont6sben
megjelen5 jogelvek 6*6tel6t, hanem azok ftgyelmen kiviil hagyisit kell indokolni".
Az Alkotrnilnybr6sdg ugyanakkor a 13/2013. C/I. 17.) AB hatdrozatdban azt emelte ki,
hogy az adott hatiltoz^tbln vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben rn6r az -Nlaptowlny
Negyedik M6dosit6sa alapjdn ifu el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gS hatarczatokban foglaltak
felhaszn6lhat6s6g6t illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta l<r azt, hogy az
Alkotrn6nybir6s6g t hatilyit vesztett alkotrninybu6silgt hattrozat forr6sk6nt megjelol6s6vel a
l6nyegi, az adott iigyben felmeriil6 alkotm6nyoss6gi k6rd6s eldont6s6hez sziiks6ges m6rt6kfi 6s
terjedelmri tartalmi vagy szcirvegszerl megjelenit6ssel hivatkozhatla vagy rdl.zheti a kor6bbi
hatarczatatban kidolgozott 6rveket, jogelveket. Az indokolisnak 6s alkotminyios fotrisainak
ugyanis a demokratikus jog6llamban mindenki szLmdra megismerhet6nek, ellen6rizhet6nek kell
Iennie, a jogbiztons6g ig6nye az,hogy a dont6si megfontol6sok 6d6that6ak, kovethet5ek legyenek.
A nyilvinos 6rvel6s a dont6s indokl6s6nak lltalapja. A kor6bbi hatilrozatokban kifejtett 6rvek
felhaszn6lhat6sdgilt az Alkotrnilnybt6sdg mindig eset6l esetre, a konkr6t tigy kontextus6ban
vizsg6lja.
2. Az Alaptorv6ny )O(I. cikk6ben deklar6h egesrydges kiirryteTgtbeT uall jog 6rtelmez6s6t az
Alkotm6nybir6s6g az Alaptowlny alapjin is elv6gezte, 6s meg6llapitotta, hogy ,,az Alaptorv6ny
szcivege az eg6szs6.ges komyezethez val6 jog tekintet6ben megegyezik az Alkotrniny szoveg6vel
ez6rt az eg6szs6ges komyezethez val6 jog 6rtelmez6se sor6n az Alkotmdnybt6silg kor6bbi
hatirozatarban tett megplTapitisok is r6nyad6nak tekinthet6k." 13068/2013. (III. 14.) AB
hatdrozzt]
Az Alkotmdnybfu6silg az eg6szs6.ges komyezerhez val6 jogr6l s2616 alkotrnitybfu6sdg;
hatirozatokat 6ttekint6 16/2015. C/I. 5.) -NB hatarozatban a 28/1994. ry. 20.) hatirozatot idlzve
kiemelte, hogy a ,,kornyezetv6delemhez val6 jog [...] els5sorban on6ll6sult 6s onmag6ban vett
'tntlzmlnyv6delmi oldala
rnt6zm1nyv6delem, azaz olyan saj6tos alapjog, amelynek az obiekdv,
tulnyom6 6s meghat6roz6. A komyezethez val6 iog az 611am komyezetv6delemre vonatkoz6
koteless6gei teljesit6s6nek garanci6it emeli az ilapiogok szintj6te, bele6rtve a kornyezet el6rt
v6delme korlitozhat6silgiltak felt6teleit is. E jog saj6toss6gai folytir mindazokat a feladatokat,
amelyeket m6sutt alanyr jogok v6delm6vel teljesit az 6l7am, itt torv6nyi 6s szervezeti garanci6k
nyttjtilsival kell ell{tnia." Az Alkotm6nybirosS,g e hat6rozataban megillapitotta m6g, hogy a
kor6bbi alkotm6nybr6s6g1 hatlrozatok ,,megszil6rditott6k 6s pontositott6k az eg6szs6ges
komyezethez val6 alkotm6nyos alapjog tartalmdt, az addlg el6rt v6delmi szintj6t, ugyanakkor
hangsulyoztdk a gazdasig fejleszt6se 6s a kornyezeti 6rdek kozotti egyensuly (osszhang)
fontoss6g6t is."
A 28/1994. (V. 20.) AB hatilrozat hangsrilyozza azt is, hogy a kornyezethez val6 jog az
emberi 6lethez val6 jog 6rv6nyesiil6s6nek ftztkar felt6teleit biztositia. Mindez a kornyezethez val6
jog jogalkot6ssal val6 v6delm6nek ktilonos, m6s jogok6hoz k6pest fokozottan szigoru volt6t
koveteli meg. A komyezethez val6 jog saj6toss6gaib6l kovetkez6en az 611ar;:, nem 6Wez
roml6s kocklzatat
szabadsilgot abban, hogy a komyezet 6llapotilt romlani engedje, v^gy

^

megengedje.

4. Lz Alaptorv6ny )O( cikk (1) bekezdlse alapj6n mindenkinek joga aan a testi is lelki
egesrydgheT, tovibb| a Q) bekezd6s rogziti, hogy e jog 6rv6nyesiil6s6t Magyarorsz6g genetikailag

m6dositott 6l6l6nyekt6l mentes mez6gazdasiggal, az eglszslges 6lelmiszerekhez 6.s az rv6vizhez
val6 hozzif6r6s biztositdsival, a munkav6delem 6s az eglszs6giigyi elliltas rnegszerrrez6s6vel a
sportol6s 6s a rendszeres testedz 6s timogatils6val, valamint akornyezet v6delm6nek biztosit6s6val
segiti el6. Az Alkotm6nybu6s6g megillapitotta, hogy az eg6.szs6.ghez val6 iog az Alaptorv6ny
rendelkez6s ei alap)6n is az emberi m61t6s6g s6rthetetlens6g6b6l vezetend6 le, ezLrt kor6bbi
6rtelmez6s6t fenntarthat6nak nyilv6nitotta. Meg6llapitotta tov6bb6, hogy ,,Az eg6szs€ghez val6
alanyiiog az egy6n testi 6s lelki integrit6s6t v6di, s mint tlyen az ember eg6szs6g6nek meg6tz6s6re
szolg6l." Az Alkotmirryb:r:osilg az ,\laptorr6ny )O( cikk (1) bekezd6s6t az eg6szs6ghez valo iog
3

alanp oldal6nak, mig
Q) bekezd6s6t ^z objektiv, tnt6zm6nyv,6delmi oldal6nak tekinti.
"
13132/2013. (VII.2.) AB hattuozatf
Az Alaptorvlny az eg6szs6ges kornyezethez, valamint az eg6szs6.ghez val6 k6t alapvet6
jogon keresztiil kozvetlen kapcsolatot teremt a kornyezet illlapota 6s az ember testi, lelki
ezen alapvet5 jogokkal kapcsolatos k6rd6seket mindig v:;sgillni kelJ az
eg6szs6ge kozott. igy
^z
kornyezetv6delmi int6zked6sek t6tel6re vonatkoz5 koteless6ge oldal6r6l is.
illtamiszervek

Ill.

Az iigy 6rdem6ben

Visszat6r6 probl6m6t jelentenek az ombudsmani beadv6nyokban az orczag ktlonboz6
pongain talLlhat6, kiilonboz5 tipusri sportl6tesitm6nyek, sportolAsra alkalmas 6pitm6nyek
mfikod6s6vel, haszrrillarival osszefngg5 zajpataszok.l A zaj napjaink felgyorsult, crrhzS'ci6s
6rtalmakt6l szenved6 vrlilgdban az eg/fl< legelteriedtebb 6s a lakoss6g legjelent6sebb r6sz6t 6nnt6,
egyben zav^r6 kornyezetszennyez6ss6 v61t. A zaj egytk legfontosabb jellemz5je, hogy megit6l6se
er5sen szubjektiv.
A t6m6ban k6sziilt jelent6sek megilLlapitilsainak jellemz6 hivatkozisi alapia, hogy a testi 6s
lelki eg6szs6.ghez val6 alapvet5 jog olyan saj6tos alapjog, melynek 6rv6nyesit6s6re az Alaptorv6ny
tobb eszkozt is rendel, igy tobbek kozott a sportolAs 6s rendszeres mozg6s timogat6s6t, valamint
a komyezet v6delm6t. Tobb jelent6s is kimondta, hogy a l6tesitm6nyek iizemeltet6se a helyi
lakoss6g sziminjelent6s za)terhells noveked6ssel)irhat. A testi 6s lelki eg6szs6ghez va16 jog
6rv6nyestil6s6hez a lakoss6g eg6szs6ge szemponti6b6l egyr6szt kifejezetten kiv6natos, hogy a
sportol6sra, 6s szabadid6s mozgisra min6l tobb l6tesitm6ny 6lljon rendelkez6sre, m6st6szt
,riikr6g"., hogy otthon 6ban zavartalan pihen6se - ktilonosen a h6tv6g6n - biztosiwa legyen.'
A jelent6sek felhivt6k a figyelmet tobbek kozott ata, hogy a l6tesitm6nyek iizemeltet6se
miatt helyi szinten jonnek l6tre konfliktusok, melyek nem megfelel5 megold6sa eset6n az egylnek
alapjoga s6rtilhet. Az Alkotmdtybrosig 6s a Krida iog6rtelmez6s6re hivatkozva meg6lTapitottuk,
hogy a Ktv. 6s a Motv. felhatalrrrazisa alap)dn a helyi onkorm6nyzat rendelkezik olyan jogalkotisi
6s jogalkalmaz6si eszkozokkel, melyek a konfliktusok kialakulilsdnak megel6z6s6re, illetve
feloldilsdra alkalmasak, igy az onkorm6nyzat jogosult olyan korl6toz6 szabilyok meghozatalira,
melyek a l6tesitm6ny tizemeltet6s6vel egytitt jfuo zajhatdst a helyi lakosok szimLra elviselhet6v6
teszik.3

Fontos jelezniink, hogy a jegyz6knek a sportpilyik zaios mrikod6se alapiiln - a kornyezeti
zaj 6.s rczgls elleni v6delem egyes szabillyair6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szetint tehet6 elifuilsi lehet6s6geit €s azok anomilhiit, tovdbb6, birtokv6delmi hatiskoriik gyakorl6sinak
k6rd6seit tobb jelent6s is r6szletesen 6rintette.4
Az Sw. a9. $ c) pontia alap)Ln a sport t6tsadalmilag hasznos clljanak megval5sit6sa
6rdek6ben az 67lam el6segiti az eg6szs6ges 6letm6d 6s a szabadid5spott gyakod6sa felt6teleinek
megteremt6s6t. Az 55. S (1) bekezd6s6nek c) pontia szennt a telepti{6si onkotm6nyz^t figyelemmel a sport hosszt tavi fejleszt6si koncepci6iiln - fenntatja 6s mfikodteti a tulaidon6t
k6pez6 sportl6tesitrn6nyeket. A Motv. 13. S (1) bekezd6se alapjdn a helyi koziigyek, valamint a
helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben ell6tand6 helyi onkormilnyzatt feladatok kiilonosen: 4.
az eg6szs6ges 6letm6d segit6s6t c6lz6 szolgiltat6sok; 15. sport, iqnsagl iigyek.s
1 LA. AJB-7A
/n16,4775/2014, 4371/2014,1345/2017. szimri iigreket
2Szint6n egr lak6hiz melletti sporpilya hasznalrtaval kapcsolatos probl6m6k meriiltek

fel

n

A18-767/2076. szim.6 iigyben.

A

jelent6s

hogr ,Jogos ig6ny, hogr u illampolgprok sajit otthonukban zavartalanul 6ljenek,
tev6kenys6gt6l ne szenvedienek. (...) A teriiletek hasznositisa, kilonf6le infrastrukturfis feileszt6sek,

megillapit6sai kozott egrebek mellett szerepelt,

komyezetszemyez6, eggszstgkitosit6
beruhizisok gyakan keriilnek szembe a lakossig 6rdekeivel."
3 Ld. AJB-4371/2014.
4 LA. AJB-4371/2014, AJB-1345/2017. szimri tigyek
s A XXI. Nemzeti Sportstrat6giir6l sz6l6 65/2007.
Cr'I. 27.) OGY hatarczatszettnt,,ide6lis esetben a sportolis kiemelt szerepet iltszrk a frzrku €s
mentilis eg6szs6g meg6rz6s6ben, az egeszs6gtudatos magatartis kialakitisiban. Kivil6 6letvezet6si technikik 6s m6dszerek k<izvetit6je, a nevel6s
egyik legfontosabb eszkrlze, mely j6t6kos fomiban vtrtezi fel megoldisi k6szletekkel az if]risdgot, illetve lehet5s6get nyrrit az egyin

<inmegval6sit6sira.

A sport, a term6szeti k<irnyezetben t<jrt6n6 id6tolt6s egyik eszkozek6nt, n6lkiil<izheteden

4

szerepet t<ilthet be a

Az AJB-761/2016.

szdrrrt jelent6s kimondja, hogy ,,A sportol6si lehet6s6gek biztositisa

olyan int6zked6s, amely onmag6ban flem kifog6solhat6, s6t, tlmogatand6. A sport ^z
eg6szs6gfejleszt6s alapvet6 eszkoze, a szabadtd6 eltolt6s6nek t6rsadalmilag is hasznos m6dia,

szem6lyr.6g form6l6siban.
amely jelent6s szerepet tolt be az i\is6,g erkolcsi-fizikai nevel6s6ben,
^
A mozg6sgazdag6letm6d sztiks6gess6g6t 6s hasznoss6gitl<tfejez6 szeml6let terjeszt6se, a meg16v6
l6tesitrn6nyek korszerrisit6se 6s 6jak kialakitisa hozzdjdnl. a lakoss6g 6letrn6dj6nak, szabadid6s
tev6kenys6g6nek helyes rinyba terel6s6hez."
A t6m6ban k6sztilt kor6bbi jelent6sek megilllapitasart rirryad6nak tatjuk a konkr6t
esetben is: A panaszost a lak6hiza melTetti onkorm6nyzatt h,iaidonban 16v5 sporlp6lya hasznillata
z^v^ga, ami megit6l6se szerint a fl p jelent6s r6sz6ben - a nyiri id6szakban m6g k6s6 este is jelent6s m6rt6kri. A panaszos 2008-ban 6s 2014-ben is fordult ir6sban a jegyz6hoz a futballpilya
zavar6 haszrrilata miatt. A jegyz6 6Ltal adott villa;sz szerint ugyanakkor hivatalos riton bejelent6st
nem kaptak, egy alkalommal lrkezett inform6lis ielzls az onkorm6nyzathoz. (Ata n6zve nem 611
rendelkez6stinkre inform6ci6, hogy ez a bejelent6s a panaszost6l 6rkezett-e.)

A Ptk. 5:5. $ (1) bekezd6se alapiiln a birtokost birtokv6delem illeti meg, ha birtok6t6l
n6lkiii megfo z ti 6k vagy birtokl 6s6b an o galap n 6lkirl hib oiqik.
Az 5:23. $ 6rtelm6ben a tulajdonos a dolog hasqndlata sorin kiiteles turtdqkodni minden ol1an
magaturtdshil, ame@el mdsokat, kiiltintisen a sqomsTddokat sqiiksdgteleniil qauarnd, uagy ame@el jogaik
gyakorldsdt aesqdfieTletni. A Ptk. komment6r szerint a tendelkezls alkalmaz6sakor a tulajdonos 6s
o galap
i

s
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m6sok 6rdekeinek osszem6r6s6re 6s egyeztet6s6re van sztiks6g, amelynek sot6n a sziiks6gk6ppen
ellent6tes 6rdekek kiegyenlit6se ment6n hizhat6 meg a tulajdonos hasznillat jog6nak koi6tja.
Ennek meghatarozisa az egyes esetek cisszes kortilm6nyeinek m6degel6se alapjin tort6nhet, 6s
els5sorban abuosigvagy m6s hat6s6gm6tlegel6si jogkor6be tartozik. K6ts6gtelen, hogy bizonyos
m6rt6kri zavarist tobbnyire mindenkinek el kell viselnie, a t6r6si ktiszob azonban esetenk6nt
elt6r5 lehet, a zavarils jelleg6t5l, a lak6kornyezet sa)itoss6gait6l 6s a technikai fejl6d6s adott
6ltis6t6l fiigg6en. A szemben6ll6 6rdekek m6rlegel6se nyom6n kialakitott 6rdekegyensily az a
t6mpont, amelyhez k6pest a zavaris sztiks6gess6ge vagy sztiks6gtelens6ge meg6llapithat6, 6s
amelynek segits6g6vel meghatirozhat6, hogy mi a zavaristak az a m6t6ke, amelyet a s6relmet
szenvedett m6g t6rni tartozTk.6
Az OBH 3071/2003. sz6mi iigyben ^z 6llampolg6ri jogok orcziggfilsi biztosa
meg6llapitotta, hogy egy onkormilnyzat ugyanolyan tulajdonos, mint a gazdasilgq, piaci viszonyok
b6rmelyik m6s szerepl6je. Tulajdonosk6nt egyenjogti 6s egyenrang(r a ,,szomsz6d"
tulajdonosokkal, teh6t ri n6zve is ir6nyad6 a sztiks6gtelet zavaris 6s a birtokhiboitils tilalma.
Az AJB-761/2016. sz6rrl6 tigyben k6sziilt jelent6s szerint a mindenki 6ltal ig6nybe vehet6
sportp6ly6k (Iabd6z6k) megszokottak a lak6teriileteken, ugyanakkor 6ltal6noss6gban kiielenthet6,
hogy a sportol6s zaJhat6ssal j6r egyritt a r6sztvev6kt5l 6s a n6z6kt6l sz6rrnaz6 hangoskod6s

kornyezetkim6l5 tudatform6,ldsban. Mindezeken tul a sport, a sportol6s l€nyeges szerepet tolthet be a csalidi 6s tirsadalmi
katel6kek er6sit6s6ben kultur6lt szabadid6-eltolttst,sz6rakozilsi lehet5s€g bDtositisival. Pihen6st, oromfor6,st 6s dlvezetet nyuit6
hasznos id6tolt6s, amely gyakodati eszkoze is lehet a hitr6nyos helyzetri csoportok (hitrinyos helyzetri telepiil6seken 616 gyerekek
€s fiatalok, fogyat6kossiggpl 616 emberek, n6k, romik) felzark6ztatilsinak. Mindezek segits6g6vel a sport ielent5senhozzdiatul az
6lctmin6s6g lurrUa.afr"r. (...) A legtobb civiliz6ci6s betegs6g kialakulisa a helytelen tAplalkozisn 6s a mozgisszeg6ny 6letm6dra is
visszavezetlhet6. Az 6letkor, a nem, a genetikai saj6tossigok az egy6.n 6ltal nem befolyisolhat6 t6nyez6k, ugyanakkor vannak egy6b
- magatartisbeli, biol6grai 6s szocii.lii faktorok, amelyek m6dosithat6k, s6t m6dositand6k. Az elhiz6s feln6tt- 6s gyermekkori
fotmZia mindinkibb sz?lesebb r6tegeket 6rint szerte a viligon, ami fokozott egEszs6gr.igyi kockizatot jelent. Az elhizis elleni harc
leghat6konyabb 6s legink6bb kolts6gkimdl5 eszkoze a mindennapos testmozgis. (...) A szabadid6 eltcilt6sekor a sportolis nem
6liez prioiit6st, ,r"rib.., p6ld6,tl az otthoni w-n6z6ssel, amelyre a feln6tt lakoss6g 744 percet fordit naponta. Az emberek
alacsony sportolisi hailand6s6gukat els6dlegesen a szabadid6 hiiny6val magya:r/rzzAk. A feln6tt n6pess6g cstpAn 76oh-a vdgez
sportte;6k;nys 6get,ha monban szrikebb 6rtelemben vesszrik a sportolist (min. heti 2 alkalom 6s min. f6l 6ra alkalmank6nt), akkor
mindossze 9oZ-a sportol. Egyes kutat6,si eredm6nyek enn6l alacsonyabb r6szv6teli h6nyadot is mutatnak' (...) A
a-feln6tt
"6pe...g
teleptil6sek, illetul u spo.t6guk nagy r6sze - -i"a a ldtesitm6nyek szimilt, mind pedig a megl6v5k illapotit tekintve - ielent6s
gondokkal kilzd. Ugyanaklor kulcsfontoss6gu k6rd6s a sportolisi terek l6t6nekmegolddsa."
iKommentir a Potg6.r to*a.rykOnywr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6nyhez - Szerkesztette: Girdos P6ter/V6kis Lajos

5

mellett egy6b z^y^t6 hatisok is jelentkeznek: a labda pattogilsa,kaptfinak, pal6nknak, kerit6snek
.r

,1r

utooese.

;s7

rs,
Visszat6r6 hivatkoz6si alap az is, hogy ezekben az iigyekben figyelembe kell venni
^ztzai
hogy az ilyen helyszinek a fiatalok gytilekez5 hely6til is szolgilhatnak, mint ahogy azt LS,hogy a
nem mindenkit zavar egyform6n, az emberek zai6rz6kenys6ge jelent6s elt6r6st mutat. Az
ember kora, eg6szs6gi illapota, pillanatnyi ideg6llapota, 6s nem
6rz6kenys6get befoly6solhat:)
^z
utols6 sorban a zaj forisihoz val6 viszonya.
Jelen esetben a helyi konfliktust az okozza, hogy a pilyit - jellemz6en nyiron - sok6ig
haszt6liik, a sportpilya zirhat6s6qa nem megoldott, nyiwa tafiilsa pedig nem szab6lyozott. A
labdafog6 ac6lh6l6i6nak er6sebben csap6d6 labda - a jegyz6 6lal is elismerten - hangosabbnak
tfintk az 6dagos utcai zajokndl, mindez kiilonosen az estl6rikban lehet zavar6 a korny6ken 616k
szimira, mely zajok tfir6s6re senki sem koteles.8
Az adott tigy kapcs6n iltal6noss6gban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 6rtelmez6stink
szerint azavartalankornyezethezval6jog t6gabb az eg6.szs6gszik,fizl<illis fogalm6n6l. Az ember
ment6lis eg,6szs6ge kozponti k6td6s, amelynek fenntattisihoz szorosan hozziktpcsol6dik
egyebek kozott a n1'ugalmi ciklusok id6kozonk6nti beiktat6sa. Ha e nyrgalmi ciklusok,
regener6l6disi, rekre6ci6s id5szakok a 1tj drtalnak ktiuetkeTlibea rovidiilnek - vagy kiesnek -, a
ment6lis eg6szs6g veszllyeztet6se mellett a frzrkilbs eg6szs6g is k6rosodhat.e
ATtinkormdrytgat a spo@dfia mfikiidnftsiuel a lakossig testi ds klki egtsryigheTual6 jogit hatdkonlan
ds sqiles tdrsadalmi ktirben hogiferhetd mddon siolgild litesitndryt turtfenn. Ugyanakkor a lirbatdsdg hiirya
miatt nem biTlotitott a kdrnliken il6k pihenisheiuald joga, a basindlat idy'e ugyanis tetsqdleges, annak legfeljebb
ai iddjdnis is a n@sryzkok udltolisa sqabhat hatdrt. A riqsgilattal drintett alapuerd jogok sdrclnit idi{ el6,
hogy nem ttirtint intdqkedds a lakdhdryk ktiiuetlen ktiqgliben ldud spo@dfia has;ndlatdnak iddbeli
korldtoTtisira.

Egyet6tiink azzal, hogy a sportp6lya a lak6telep fiataliatnak sportol6si helyszine, egyfajta
kozoss6gi szint6r, annak megsziintet6se 6ll6spontunk szerint is csak v6gs5 megold6s lehetne,
ehelyett az 6rdekek megfelel6 sulyozisa nyom6n torekedni kell a legkisebb zavarS,s el6r6s6re.
Fontosnak tartjuk felhivni a figyelmet azonban arra is, hogy a sportol6s nem j6rhat a kozelben
lak5k sztiks6gtelen zavarisdval. 6letszer6, hogy az ott lak6k pihen6s6t zavarlilk a pillyahasznillattal
osszefiigg6 kiilonf6le hanghat6sok.
A maginszem6lyek magatartisdnak befoly6sol6sira az onkormilryzatnak nincs eszkcize, a
koz6rdek 6s a m6lt6nyolhat6 mag6n6rdek titkoz6s6b6l ad6d6 konfliktus felold6s6ta tulajdonosi
int6zked6sek sziiks6gesek. A l6tesitm6ny tetsz6leges hasznilhat6s6ga helyett azt)avasoljuk, hogy a
p6lya meghatArozott nyitva tart6s szerint mrikodjon, tov6bb6 biztositott legyen annak z6rhat6s6,ga.

Udvozlend6nek tatjuk, ha az onkorm6nyzat megvizsgillja
tov6bbi - akir flztk^i, v6delmi - int6zked6seket.

a
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A Legfels6bb Bir6s6gnak a diszk6 6s sportpilya mrikerCtet6s6vel kapcsolatos zajhat6s birtokhiboritisk6nt val6 6rt6kel6se tirgy6ban hozott
dont6se szerint ,,kriznrdomisri t6nyk6nt fogadhat6 el n,hogy a labdarug6pilya tizemeltet6s6vel jelent6s hangzaihatis 6s egy6b z*a6 irharas iar
egritt, ami az adott esetben sziiks6gtelen zavarisnak min6solhet. A szriks6gtelen zavards fennillisa esetdn az 6rdekek egyeztet6s6vel lehet 6s kell
keresni ut a megoldisg amely mellett ez rhtngzai- 6s rnis hat6s rnrir olyan m6rt6hi, amelyet a szomsz6d trimi tartozik (1959. 6vi IV. t6rv€ny 100.
$. A ielenlegi helyzet adott, vag5ris a csal6di h6zas ingadan szomz6dsigiban az alperes labdarug6pilyit tzemeltet. Mindkdt fokrl bir6signak ehhez
a megl6v6 6llapothoz kepest kellett volna keresnie azt a legc6lszenibb megoldist, amelyt6l a htngz$hatas a ielenlegi illapothoz k6pest
csokkenthet6. Amemyiben van ilyen gazdasigosan kivitelezhet5 megold6s, annak meg,-al6sitis6ra alappal tarthat igenyt a felperes. Ennek a
felderit6se v6gett n6lktil<izheteden miszaki szak6rt6 kirendel6se, aki a helyszin 6s a helyszini adottsigok vtzsgplata alapjin adhat v6lem6nyt arra:
van-e lehet6s6g 6s milyen m6don a sportp6lya iizemeltet6s6vel egnitt iir6 jelent5s m6rt6kri zavar6 hat6sok cs<ikkent6s6re." 8H2000. 53
8 ,,Sokkal risszetenebb probl6mira viligitmak 16 a sportp ly6kkal kapcsolatos jogesetek. Az <inkominyzati tulaidoni sportp6ly6n a bir6s6g a
kosirlabda palink leszerel6s€re kotelezte az alperest, mert annak hasznibta sorin keletkez6 zaj az elviselhet6 m6rt€ket meghalad6an z^!att^
^
szomsz6dos ingadan tulajdonosait. Kifejtette, hogy az rinkorminyzamak alapvet6 koteless6ge a sponol6si lehet6s6g biztositisa, ez azonban nem
joginak
a
felperesek
6s
a
krimy6ken
lak6k
npgalmina(
pihen6shez
val6
alkotrrrinyos
s6relm6vel.
Figelembe
vette
azt
is,
hog5r
az
alperes
a
lirhat
viros mis pilyiin is tudja biztositani a sportolisi lehet5s6get, 6s azt is, hog5r az id5beli korlitozis - mivel azt a hasznil6k nem tartottik be - nem
vezetett eredm6nyre. A sportp6ly6t hmzn6l6k ug5ranis az azt k<inilvev5 dr6thil6t megbonrsa a hasznilati id5n l.iviil, k6s5 este is a sportpdlyin
tart6zkodtak." BiszticzktLz-szl6: A szomsz6djogi totr6ny 6s a szi.iks6gtelen zavar6sok gyakorlata - Kodifikici5 6sKozigazgatis 2074/7.

'A,

E-b..i.1ogi Bir6sig gakorladb6l megemlitend5 a Moreno Gomez iigr (Moreno Gomez kontra Spanyolorszig, 4143/02- 2005. februir
16.), amelyben a Bir6sig kimondt4 hog5r ,,Az egy6nnek joga van otthoninak tiszteletben tar6slra, nem csupin a t6nyleges Ezikai teriilet
vonatkozisibm, hanem e teriilet csendes 6lvezet6ben."
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Int6zked6s
Felk6rjiik az Aibt. 32. S (1) bekezd6se alapjin Gyol, polgirmester6t, hogy a k6pvisel6testtilet gondoskodjon a sportp6lya hasznillatxal egyiitt jdr6 zavads cscikkent6s6t6l z nylrnra
tartasi idej6nek meghatarczis|val, valamint zLrhat6vL t6tel6vel, tov6bb6 vtzsgllja meg a tov6bbi
int6zked6sek kcilts6gvo rtza;tat, zzok tenrezhet6s6g6re tekintettel.
Budapest, 2018. m6rcius
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