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Az eliir{rc meginditdsa

A

panaszos a lak6hiza melletti i6tsz6t6r mfikod6s6vel kapcsolatos panasszal fordult az
Alapvet6 Jogok Biztos6nak Hivatalilhoz. Beadv6nydban a l6tesitm6ny kota reggeli 6s k6s6 esti

hasznilatlt kifog6solja, ezetL kivtil

s6relmezi, hogy

tobb alkalommal fordult

^ztleveleire vilaszt sem kapott.
^z
cinkorminy zathoz, de villtozis nem tort6nt,
Tekintettel ar::a, hogy felmertilt az eg6szs6.ges kornyez ethez, valamint a testi 6s lelki
eg6szs6ghez val5 jog s6telm6nek gyani)a, az alapvet6 jogok biztosir6l szol6 2071. 6vi CXI.
torv6ny (Aybr) 20. S (1) bekezd6se alapiiln a biztos vizsgilatotinditott. Ennek sor6n t6j6kozt^tilst
k6ttink Budapest F6v6tos XVII. Kenilet R6kosmente Onkormdnyzat polgirmesterlt6l a
panasszal kapcsolatos 6176spont16r6l, megtett v^gy tenrezett int6zked6seir6l, a jdtsz6t6r
l6tesit6s6nek koriilm6nyeir5l, lak6h6zakt6l val6 tivols6,gdr6l, bekeritetts6g6t6l, nyitvatart6si
idej6r6l, hasznillatinak szabilyalr6l Qldztendj6.r6l), valamint
p^naszos beielent6seinek
^

kezel6s6151.

A kortilm6nyek megismer6se 6rdek6ben munkat6rsunk megtekintette

a helyszint.

Az 6dntett alapvet6 iogok

az eglszsiges kornyezethez val6 jog: ,,Magyarorszig elismeri 6s 6rv6nyesiti mindenki
iogdt az eg6szs6ges komyezethez." f,-Llaptorv6ny )Oil. cikk (1) bekezd6s]
a testi 6s lelki eg6,szs6.ghez val6 jog: ,,(1) Mindenkinek joga v^n testi 6s lelki
^ genetikailag
eg6szs6ghez. Q) A, (1) bekezd6s szerinti jog 6rv6nyesiil6s6t Magyarorcz6g
m6dositott 6l5l6nyekt61 mentes mez6gazdas6ggal, az eg6szs6.ges 6lelmisz erel<hez 6.s az
w6iuhez val6 hozzif6t6s biztositisfval, a munkav6delem 6s az eg6szs6g0gyi ell6t6s
megszefrrez6s6vel, a sportol6s 6s a rendszeres testedz6s timogatilsdval, valamint a
kornyezet v6delm6nek biztosit6s6val segiti e16." [Alaptorv6ny XX. cikk]
Az alkalmaz ott io gs z ab 6lyo k

- a koztertilerfeliigyeletr5l sz6l6 1999. 6vi LXI[. torv6ny (Kft");
- Magyarorsz6g helyi onkorminyzatar6l szolo 2071. 6vi CIX)O(IX. torv6ny

- aPolgin Torv6nykonyvr6l szolo 2073.6vi V. torv6ny Ptk);
- Budapest F6v6tos XVII. keriilet R6kosmente Onkorminyzata

GvI"t");

I(6pvisel6-testiilet6nek

a

kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szab6lyut6l, valamint ezek elmulasztdsilnak jogkovetkezm6nyer6l,

tovibbi a szeszes ital koztedileten tort6n6 fogyasztisinak tilalm6t61 sz6l6 28/2013. (VII.11.)
onkotm6nyzati rendelete (<Or.)
- Budapest F6viros XVIL keriilet R6kosmente Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 4/2014.
(II. 20.) cinkorm6nyzati rendelete a koztertilet-feliigyeleti feladatok elTiltasirol G<fOr).

A megdllapitott t6ny6ll6s

A

panaszos beadv6ny6hoz mell6kelte az cinkotmdnyzat vezet6 tiszts6gvisel6inek kiildott,
2077. februilr 21-6n kelt level6t, amelyben egyebek mellett a jdtsz6t6r kora reggeli 6s k6s6 esti
hasznilata miatt emelt sz6t. Ebben kor6bbi leveleire is tett utal6st, amelyekre nem kapott valaszt.
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Rendelkez6stinkte 60, egy felad6vev6ny-m6solat, amely szerint 2077. januir 24-6t is fordult az
onkorm6nyzathoz.
A polg6rmester2077. m6tcius 23-6nkeltvdlaszibanl arr6l tqlkoztattaa panaszost,hogy a
Koszorffs t6ten fel6ptlt jitsz6t1r megval6sitas6t al6rilsgy6jt6s el6zte meg. Mivel az |intett
teriileten hiilnyzott e kikapcsol6d6si lehet6s6g, a virosvezetls megig6rte, majd 2008 folyamin
meg6pitette 6s iltadtz a i6tsz6teret, amir6l a llithoz6 c. 6js6g is besz6molt 2008. november 27 -6n
megjelent 19. sz6mdbzn.2 A vilasz hivatkozik a KOr-re, amely egyebek mellett atr6l is
rendelkezik, hogy aki korbekeritett 6s zdrt jitsz6t6ren vagy sportpdlydn annak bezilrils utdn
tart6zkodik, illetve, aki b6rmilyen id6pontban valamilyen 6pitett vagy term6szeti komyezetet gorkorcsoly6val, gordeszkival, rollerrel, vagy ker6kp6ral - veszllyeztet, birs6g megfizet6s6re
kotelezhet6. T6rfrgyel5 kamera elhelyez6s6t, illetve za1v6d6 fal l6tesit6s6t sem a Koszorfis t6ri,
sem m6s r6kosmenti 16tsz6t6te nem tervezik. Felhivt6k a panaszos figyelm6t, hogy amennyiben a
j6tsz6t6ret esetlegesen jogs6rt6 magatafiilst tanrisit6 fiatalokkal tal6lkozik, forduljon
rend5rs6ghez, illetve a polg6t6rs6.ghez. Az inform6ci6s tdbl6t, amely arrol t6j6kozt^t, hogy ^a
i6tsz6ter.et sot6ted6sig lehet csak ig6nybe venni 6s a jiltsz6eszkozoket mindenkinek
rendeltet6sszerien kell haszn6hia, az onkorm6nyz^t fiegrefldelte, gydtt6sa folyamatban van.
V6giil a polg6rmester eln6z6stk6rt az elmaradt vilaszlrt.
A panaszos erre rcagfWa 2077. m6tcius 37-6n 1.2 k6rd6st tett fel, amelyre a jirnius 23-6n
kelt lev6lben kapott vilaszt. Ekkor egyebek mellett arr6l 6tesitett6k, hogy a nyitva tartdsi id6r5l
sz6l6 tifoldftat kihelyeztlk a jitsz6t6ren. A kozteriilet-feliigyeletnek oincs kapacit6sa a t6r zLrdsdra,
megold6st jelenthet, ha szewez6dne egy lak6kozoss6gb6l 6116 figyel6, vigyizo szolgillat, amely
megakadillyozhatn| a ratdzliroz6st 6s rong6l6st, illetve a nyiwa tafiilsi id6n tril, ai6tsz6t6ren beltili
hangoskod6s, rong6l6s eset6n a rend6rs6ghez fotdulhataa. A lev6l hivatkozik a KOr. kor6bban
m6r ismertetett pontj6ra, valamint kit6r az 6pit6,sigyt 6s 6pit6sfeltigyeleti hat6s6gi elj6risokr6l 6s
ellen5rz6sekr6l, valamint az 6pit6.siwr hat6s6gr szolg6ltatisr6l sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletre, amelynek 7. szirrr:io mell6klete hatirozza meg
6pit6si enged6ly n6lktil v6gezhet6
^z
6pit6si tev6kenys6gek kot6t. A mell6klet 13. pontja szerint e korbe tartozik a ,,Park, jiltsz6t6r,
sportpilya megfelel6s6gi igazol6ssal - vagy 2013. jilius 1-je ut6n gy6rtott szerkezetek eset6ben
teljesitm6nynytlztkozattarl - rendelkez6 m$tfugyainak 6pit6se, egy6b 6pit6si tev6kenys6g v6gz6se."
A )6tsz6terek lsztdntartasilr6l a R6kosmente Kft. keretein beliil mrikod6 Parkgondnoki Szolgillat
gondoskodik, amelynek munkat6tsai hetente egyszer minden i6tsz6terct megtisztitanak
szem6tt6l, valamint az 6 koteless6giik az esetleges kitok bejelent6se . A villasz lcrtlrt arra is, hogy a^
16tsz6t& rendeltet6sszerihaszn6lata sorin keletkezett zaj miatt a panaszos nem k6rhet kin6nt6st,
tovdbb6,zoldnov6nyzettelepit6s6rf,ltajlkoztatta.k.

A vizs gdlat meg6llapitds ai
I. A hatisktir tekintet6ben
Az Ajbt.18. S (1) bekezd6s6nek b) pontja 6rtelm6ben az abpvet6 jogok biztosilhozbirl<t
fotdulhat, ha megit6l6se szerint helyi onkorminyzat tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadv6nyt
tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel j6r (egyitt vissz6ss6g), felt6ve,
hogy a rendelkez6s rc 6,.116 kozigazgitdsi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6five akaltgazgatilsi
pert - mir kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs sz6mLrabtztosiwa.
A 20. $ (1) bekezd6se szednt az alapvet6 jogok biztosa a hozzi benyijtott beadv6ny
alapjin - Q) 6s (3) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - vizsgillatot folytat, 6.s az e torv6nyben

"

meghatdr ozott int6zked 6.st alkaknazza.

' t-rt/zrzotr.
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http://www.rakosmente.hu/Libraries/trirhozo

archivum-2008/hirhozo-200819-l 127.sflb.ashx

,,A Koszorts t6ren a sziil6k nagyot virtilk az ij iitsz6teret, m6g alakist is gpijt<ittek, kiil<inosen a

lak6parkb6l kopogtattak sokan az onkormdnyzatnil az

idigy

J

6rdek6ben."

szdrazhegyi

A 28. $ (1) bekezd6se irgy sz6l, hogy az alapvet6 jogok biztosa az illtala lefolytatott
iusgillatrcl jelent6st k6szit, amely tartalmazza a feltirt t6nyeket,
ezeken alapul6
^z

megilllapitas okat 6s kove tkez tet6seket.

ll.

Az 6rintett alapvet6 iogok tekintet6ben

7. Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszet f.eltarl;sa sorin aLapiogi 6rvek felsorakoztaaslval 6s cisszevet6s6vel tesz eleget az
Alaptorw6nyben kapott mandituminak. Az ombudsmani int6zm6ny megalakul6sa 6ta az
orsziggyfl6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt tlmaszkodott az Alkotrninybir6s6g
alapvet5 jogilllami gatanci6kkal 6.s az alryjogok tartalmival kapcsolatos elvi meg6lTapitilsata,
valamint - az ombudsmani iogv6delem speciilis von6sainak megfelel6en - a,lkalmazta az alapiogkorlitozi.s alkotm6nyossigit megit6lni hivatott alapiogl teszteket.
Magyarorszig Alaptorv6nye 6s az A1bt. hat6lyba l6p6s6vel is kovetni kivinjuk a fenti
gyakorlatot, tgy trtig az Alkotrndnybt6sig elt6r5 6llispontokat nem fogalmaz meg, elj6r6sunk
sordnrilnyad6nak tekintjtik a testiilet eddigi megilllapit6sait. Az Alkotminybir5s6g a22/2012. (L
11.) AB hatarozatilb^fi
mutatott r5,,hogy ,,az el6z6 Alkotm6ny 6s az Alaptorv6ny egyes
^rr^
rendelkez6sei tartalmi egyez6s6,ge
eset6n 6ppen flem a kor6bbi alkotm6nybuosilg1 dcint6sben
megjelen6 jogelvek iw6tel6t, hanem azok figyelmen kivtil hagyS,sit kell indokolni".
Az Alkotm6nybir6s6g ugyanakkor a 13/2013. (VL 17.) AB hatdrozatiban azt emelte ki,
hogy az adott hatirozatban vtzsgdlt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mdr az Alaptonlny
Negyedik M6dosit6sa alzp)h ifu el a kor6bbi alkotrn6nybuositg1 hatilrozatokban foglaltak
felhaszn6lhatosiggt illet6en. A testtilet ennek kapcsin elvi 6llel mondta ki azt, hogy az
Alkotrn6nybt6s6,g a hatalyilt vesztett alkotm6nybfu6s6gp hatirozat for6sk6nt megjelol6s6vel, a
l6nyegi, az adott tigyben felmedil5 alkotninyoss6gi k6rd6s eldont6s6hez sziiks6ges m6rt6kri 6s
terjedelmri tartalmi vagy szovesszerfi megjelenit6ssel hivatkozhaga vagy td€zheti a kor6bbi
hatarczatttban kidolgozott 6rveket, jogelveket. Az indokol6snak 6s alkotrn6nyiogl forrisainak
ugyanis a demokratikus jogillamban mindenki szilmira megismerhet6nek, ellen6rizhet6nek kell
lennie, a jogbiztons6g ig6nye rz,hogy a dont6si megfontol6sok 6d6that6ak, kovethet6ek legyenek.
A nyilv6nos 6rvel6s a dont6s indokol6s6nak lltalapja. A koribbi hatdrozatokban kifejtett 6rvek
felhasznilhat6s6,g|t az Alkotmdnybtosdg mindig esetr6l esetre, a konkr6t tigy kontextus6ban
vizsgilja.
2. Az Alaptorv6ny )Oil. cikk6ben deklarilt eges1siges kiirnleqgthq uald jog icrtelmezlslt az
Alkotminybir6sig az Alapt6ttrlny alapjiln is elv6gezte, 6s meg6llapitotta, hogy ,,az Alaptorv6ny
szovege az eg6szs6.ges kornyezethez val6 jog tekintet6ben megegyezik az Alkotminy szcivegr3vel,
ez6rt az eg6szs6ges komyezethez val6 jog 6rtelmez6se sor6n az Alkotminybu6sl,g kor6bbi
hatirozatttban tett megvllzpitisok is rdnyad6nak tekinthet6k." 13068/2013. (III. 14.) AB
hatitozatl
Az AlkouninybircsLg az eg6szs6.ges komyezethez val6 jogr6l sz6l5 alkotninybn6sagt
hatitozatokat 6ttekint6 16/2015. gI. 5.) ABhatfirozatbana2S/1994.[/.20.) hat6rozztotidtzve
kiemelte, hogy a ,,kornyezetv6delemhez val6 jog [...] els6sorban ondll6sult 6s onmag6ban vett
tntlzmlnyv6delem, azaz olyan saj6tos alapjog, amelynek az objektiv, int6zm6nyv6delmi oldala
tulnyom6 6s meghat6rcz6. A komyezethez val6 jog az 6llam kornyezetv6delemre vonatkoz6
koteless6gei teljesit6s6nek garanciArt emeli az alapjogok szintj6re, bele6rtve a kornyezet el6rt
v6delme korlitozhatos6ginak felt6teleit is. E jog saj6toss6gai folyt6n mindazokat a feladatokat,
amelyeket m6sutt alanyr jogok v6delm6vel teljesit az 6l7zm, itt torv6nyi 6s szervezeti garanci6k
nSruitisival kell ell6tnia." Az Alkotm6nybt6sig e hatirozataban meg6llapitotta m6g, hogy a
kot6bbi alkoun6nybr6sig, hatirozatok ,,megszililrditott6k 6s pontositott6k az eg6szs6ges
kornyezethez val6 alkotmdnyos alapiog tartalm6t, az addtg el6rt v6delmi vintj6t, ugyanakkor
hangsflyoztilk a gazdasig fejleszt6se 6s a kornyezeti 6rdek kozotti egyensuly (osszhang)
fontoss6g6t is."
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A m6r tdlzett 28/1994. g. 20.) AB hatfuozat hangsulyozza
is, hogy a korryezethez
^zt
val5 jog zz emben 6lethez val6 jog 6rv6nyestil6s6nek frztkr't felt6teleit
biztositja. Mindez a
jog
jogalkotissal
jogok6hoz
komyezethez val6
val6 v6delm6nek kiilonos, mis
k6pest fokozottan
szigoru volt6t koveteli meg. A kornyezethez va76 jog saj6toss6gaib6l kovetkez6en az 6llam nem
6lvez szabads6got abban, hogy a kornyezet iilapottt romlani engedje, vary roml6s kockilzatat
^
megengedje.

3.

Az Alaptorv6ny )O( cikk (1) bekezd6se szerint mindenkinek joga uan a testi ,is lelki
tov6bb6
a Q) bekezd6s rogziti, hogy e jog 6rv6nyesiiLl6s6t Magyarorsz6g genetikailag
Wtryrghr<,
m6dositott 6l6l6nyekt6l mentes mez6gazdzs6ggal, az eg6szs6.ges 6lelmiszerekhez 6,s az iv6iahez
val6 hozzif6r6s biztosit6sival, a munkav6delem 6s zz eg6szr6g"gf ell6tis megszewez6s6vel, a
sportol6s 6s a rendszeres testedz 6s tdmogatilsival, valamint a komyezet v6delm6nek biztositisival
segiti el6.
Az Alkotrn6nybir6s6g meg6llapitotta, hogy az eg6.szs6,ghez val6 iog az Alaptorv6ny
rendelkez6sei alapjiln is az emberi m61t5s6g s6rthetetlens6g6b6l vezetend6 Ie, ezilrt koribbi
6rte[mez6s6t fenntarthat6nak nyilv6nitotta. Meg6llapitotta tov6bb6, hogy ,,Az eg6szs6.ghez vil6
alznyt iog az egy6n testi 6s lelki integrit6s6t v6di, s mint rlyen az ember eg6szs6g6nek meg6rz6s6re
szolgi,l;' Az Alkotminybtr6silg az Alaptow6ny )O( cikk (1) bekezd6s6t az eg6szs6ghez vaL6 iog
alanyt oldali'nak, -g
Q) bekezd6s6t az obiektiv, tnt6zm6nyv6delmi oldalinak tekinti.
"
13132/2013. (VII. 2.) ABhatirozat)
Az Alaptorvlny az eg6szs6ges kornyezethez, valamint az eg6szs6.ghez val6 k6t alapvet6
jogon keresztiil kozvetlen kapcsolatot teremt z komyezet ilapotz 6s az ember testi, lelki
eg6szs6ge kozott. Igy az ezen alapvet6 jogokkal kapcsolatos k6td6seket mindig vizsg6lni keil. az
6llami szervek komyezew6delmi int6zked6sek t6tel6re vonatkoz6 koteiess6ge oldal6r6l is.

lll.

Az tigy 6tdem6ben

1. A panasszallnntetti6tszot& a Koszords utca v6g6n, aTillpatak 6s a Debetcs6ny utca
kozotti terii,leten fekszik. Egyik fel6n gyermekj6t6kok vannak, a m6sikon egy kism6ret6, h6rom
oldalr6l bekeritett pal6nkos kos6rlabda p6lya, valamint egy focrpiiya tal6lhzt6. A gyennekj6t6kok
koziil a hizal<hoz legkozelebb a homokoz6, valamint egy rug6s otoszl6n 6s az egyik fa6pitm6ny

helyezkedik eI.

A

teriiletet a Tillpatzk 6s a Debercs6ny utca fel6 alacsony kerit6s httixolia, m6sik k6t
szomszidos lak6h6zak fel6 magasabb kerit6sek 6llnak. Mindk6t utcfu6l billen6s
rogzit6vel ellitott, nem z6rhat5 kapun 6t lehet bejutni aifitsz6t6ne.
A kapukon z i6tsz6t& rendj6t6l sz6l6 ti\6koztil6 tilbllkat helyeztek el. Eszerint a
hasznillatt id6 tavasszal 6s ny6ron 8 6r6t6l napnyugt6ig, de legfeljebb 20 66tg,6sszel 6s t6len 8
odt6l napnyugt6ig tart. A megielolt id6n kivtil a i6tsz6t1rre bemenni, kerit6sen 6tm6szni, ott
tart6zkodni tilos. A t6bl6kon olvashat6 tov6bbi
is, hogy tekintettel kell lenni m6sok ^z
ktilonosen a kozveden lak6k - ny"rgalminak meg6tz€stre,
ezttt a i6tsz6t& hasznillata sorin
ttkoz5
tev6kenys6get
folytatni,
az
egyttt6l6si
szab6lyokat megszegni tilos. A
iogszabillyba
szabilyok be nem tartisa eset6n hat6s6gi eli66s indul.
A helyszin megtekint6sekor a i6tsz6t6ren elsz6rt hullad6k nem volt.

oldalin

a

2. Jogos ig6ny, hogy az illlampolgirok saj6t

otthonukbar zavartabnul 6ljenek, pihen6stik
biztositott legyen, komyezetszennyez6, eg6szs6gk6rosit6 tev6kenys6gt6l ne szenvedjenek,
ugyanakkot az ipan fejl6d6s, a megnovekedett motoizici6 6,s egyiltahn a modem korral egyiitt
jdr6 folyamatok,vdltoz6sok miatt a k6myezeti ilrtalmak teljesen nem zirhat6k ki. Tapasztalataink
szerint a terti{etek hasznosit6sa, ktilonf6le infrastruktur6lis fejleszt6sek, benthilzisok gyakran
keriilnek szembe a lakoss6g 6rdekeivel.
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A testi

lelki eg6szs6ghez val6 alapvet6 jog brztosit6slra az .[laptorv6ny egyszerre t6bb
eszkozt is megjelol, igy p6ld6ul a sportol6st 6s a rendszeres testedz6s tdmogat6,sdt, valamint a
komyezet v6delm6nek biztositis6t.
Az eg6szs6ges kornyezethez val6 jog els5 megkozelit6sben az ember eg6szs6g6t 6s mint
ilyen, a minimalista 6rtelmez6st jelenti. A zavafialan komyezethez val6 jog t6gabb zz eg6szs6.g
szfik, ftztkilhs fogalm6n6l, de m6.g az emberi szempontokhoz kot6dik. Az ember ment6lis
eg6szs6ge a kozponti k6rd6s, amelynek fenntartis6hoz szoros n hozzikapcsol6dik egyebek
kozott a nyrgalmi ciklusok id6kozonk6nti beiktatisa. Ha e nyugalmi ciklusok, regeneril6d6si,
rekre6ci6s id5szakok rovidtilnek vagy kiesnek, a ment6lis eg6szs6 g veszllyeztet6se mellett a
fizikilis eg6szs6g is k6rosodik, - p6ldiul a tafi6s zai szervi elvilltozisokat is okoz -, s6t a
t6rsadalmi hat6konysig is csokken.
3.

6s

A Mow.

13. S (1) bekezd6se alapliln a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6
kozfeladatok kot6ben ell6tand6 helyi onkorminyzaa feladatok kiiloncisen: 1. teleptil6sfejleszt6s,
teleptil6stendez6,s;2. telepiil6siizemeltet6s, ezefl beltil kozparkok 6s egy6b kcizteriiletek kialakitisa
6s fenntartisa;4. az eg6.szs6.ges 6letm6d segit6s6t c6lz6 szolg4ltat6sok; 11. hely kornyezet- 6s
term6szetv6delem; 1 5. sport, ifjtis6gr iigyek.
Alulinus,igban k/elenthet6, bogyiiAfiqdtenk, sportptil1trik litesitdse, korsryfisitdse ofian infi7rt,edis,
ane! i)nnagiban nem kifoginlhatd, sdt, tdmogatandd. Aq iinkonndnlqat a jdtsqtitir is a spo@tilydk
kialakitdsdaal a testi is lelki egis7sdgheq aald jogot hatikoryan is sydles tdrsadalmi kiirben horyiferbetd nridon
sryo

lgili litesitndryt

hoqott litre.

Itt jegyezzitk meg, hogy a panaszos a kora reggeli mellett a k6s5 esti haszn6latot is
s6relmezi. Beadvinya szednt ,,Bejelent6st tettem, leirtam z t6ren folyo gzrizdas6gokat (toi-toi wc
felborogat6sa, stiros iivegek szi.linkosra tor6se, aut6val tort6n6 be6ll6s 6s annak f6ny6ben
kosarlzbdilz6s, stb.). De ami a szivfilidalmunk, hogy 22 6ra utin is olyan hanggal vannak a
fiatalok, hogy nem tudunk aludni."
A hozzink lrkezett hasonl6 tartalmri beadvinyok alapliln :iagy tapasztaljuk, hogy a
i6tsz6terek - ktilonosen est6nk6nt - fiatalok tal6lkoz6si hely6iil is szolg6lnak. E zzel egybev6g a
kertileti rend6rkapitanysdg k6pvisel6j6nek a 2017. m6jus 18-6n tartott testtileti til6sen elhangzott
nytlatkozzta, amely szerint ,,^ i6 rd6 beilTtaval egyre tobb fiatal jelenik meg a keriileti
csoportk6pz6 helyeken, a tereken, jitsz6tereken, ahol f6leg az esti 6rikban hangoskod6sukkal
zavarhagik
ott lak6k nyugalm6t. Ezeket a csoportk6pz6 helyeket a kor6bbi 6vekhez hasonl6an
^z
a polgfu6rs6ggel egyiitt ellen6rizziik."3
Az I|JB-669/2016. szimi, tigyben egy jdtsz6t6ren kialakitott sporlpilya hasznillatival
kapcsolatos pafl^szt vizsg6ltunk. A panaszost a lak6hdzitol mindcissze nlhiny m6terre l6v6
piiyin jiltsz6k hangoskodisa zavafia. A jelent6sben meg6llapitottuk, hogy az cinkorminyzat
,,Tulajdonosi int6zked6sekkel igyekezett a zavar6 hatisokat cscikkenteni, igy meghatirozta a
nyrwztartAsi id6t, a l6tesitrn6nyt zdr16k, valamint a Hegyvid6ki Rend6szet ellen6zi a zitisi rend
betarisit. A htzircn&61 a bej6ratokon elhelyezett informici6s t6bla tiljlkoztat. (...) A
I6tesitm6ny hizkend szerinti id6pontban tort6n5 z66s6t p^n^sz szempontj6b6l kiemelt
^
fontossigrinak it6ljtik. Az onkorminyzatnak koteless6ge gondoskodni
a sa16t rr,aga_ 6ital
megillapitott n)ntva tart6si id6 betartisilr6l (betatatlsir6l),
azon tuli hasznillat
^z a megilllapirisokat a
megakad6lyozisir6l, ide6tve a nem rendeltet6sszerihaszn6latot is." Ezeket
most vizsgilt tigyben is fu6nyad6nak tekintjtik.
Immir szabillyozott a nyitva tartdsi id6, amir6l a beiilrua ait6kon elhelyezett t6bla
t6i6koztat. Az ajt6kon ugyanakkor csak billen6s rogzit6 y^r, a zirszerkezet hiilnyzrk. Az
onkorm6nyzztnak a l6tesitm6ny zLrisdval kapcsolatos 6ll6spontja a panaszosnak irt lev6lb6l
ismerhet6 meg, eszednt ,,2 koztenilet-feliigyeletnek nincs kapacitisa a t6r 2ir6.s6ru". A
polg6tmestet a lak6kozoss6gb5l 6116 frgyel6,vrgydz6 szolgdlat megalakitdsdbanl6tja a megold6st,
3http://www.rakosmente.hu/Libraries/KTCSJegyz"hC5%91k%C3%B6ryvek-2077
x
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amely megakad6lyozhatnd
fordulhatnak.

a

rardalfuozS.st 6s

a

rongil6.st, illetve

a lak6k a rend6rc6ghez

is

4. A polg6rmesteri v6laszlevelek hivatkoznak a KOr. 7. S (1) bekezd6s6nek b) pontjira,
amely szerint megs6rti a kozoss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyut, aki korbekeritett 6s z6rt jitsz6t6r
vagy sportpilya tertrlet6re annak bez6r6"sa ut6n bemegy, 6s ott bent tart6zkodik, y^gy j6tsz6t6r
^
rendj6t egy6b m6don megs6rti. A (3) bekezd6s 6rtelm6ben a koztertilet-feltigyel6 az (1) bekezd6s
b) ponq6ban meghat6rozott szabilIyt megs6rt6 szem6llyel szemben helyszini birs6got szabhat ki.

A KOr. 7. $-hoz fftzott indokol6sa irgy sz6l, hogy ,,a rendelet

biintetni tendeli a
az lpitett komyezet v6delm6vel kapcsolatos szab6lyszeg6seket (...) tov6bb6 a
beziltt i6tsz6t6ne vagy sportpilyfua tot6n6 bemenetelt (...). A tendelet lehet6v6 tenn6, hogy a
term6szetes 6s

jogs6rt6kkel szemben a koztertilet-feltigyel6k helyszini birs6got szabjanak ki."a
A teleptii6si onkorm6nyzat koztertileti tend 6s asztasig, tovibbi az onkotmilnyzaa.
^
vagyon v6delm6r5l koztertilet-feliigyelet vagy kozteriilet-feltigyel6 tgirr- gondoskodhat.s A
feltigyelet feladata egyebek mellett a koztertiletek jogszerfi hasznilatilnak ellen6rz6se; a kozterti{et

6s ttszasigdra vonatkoz6 iogszabilly 6hal tiltott tev6kenys6g megel5z6se,
megakadilyozisa, megszakit6sa, megsztintet6se, illetve szankcion6l6sa; kozremfikod6s
kozterii{et,
6pitett 6s a term6szeti kornyezet v6delm6ben; kozremrikod6s a t6rsadalmi^
^z
brinmegel6z6si feladatok megval6sit6s6ban, a kozbrztonsl,g 6s a kozrend v6delm6ben;
kozremrikod6s
onkorm6nyzati vagyon v6delm6ben.6 A feladatkor6ben elj6ro feltigyel6
^zA feltigyel6 a torv6nyben meghat6tozott feladatkor6ben elj6rva
hivaalos szem6ly.
iogosult 6s
koteles a kozterti{eten ellen6rizni a iogszabillyban el5irt kotelezetts6gek megtartis6t,
jogszab6lys6rt6s eset6n eljirdst kezdem6nyezri vagy
egyes rend6szeti feladatokat ellit6
rendj6re

^z

szem6lyek tev6kenys6g6r6l, valamint egyes torv6nyeknek az iskolakertil6s elleni fell6p6st biztosit6
m6dositis6r6l s z 616 torv6nyben meghatarczott int6zked6s t megtenni.T

A Motv.

6ltalinos koztertilet-feltigyeleti hat6skor gyakorl6s6t a

^z
telepiti.s A KFOr.e r6szben

kerii{eti
megism6tli a Kfw. egyes rendelkez6seit, valamint

onkorm6nyzarhoz
tov6bbi feladatokat is meg6llapit.
A KFOI. az egy-rittrnfkod6s tekintet6ben rigy rendelkezi\ hogy a koztertilet-feltigyelet

hat6konyabb mrikod6s6nek el6segit6se 6rdek6ben R6kosmente Onkormilnyzata 6s
Polgirmesteri Hivatal szerz6d6st kot Budapest F6v6ros Onkorminyzatival 6s a f5v6rosi^
onkorminyzati koztertrlet-feltigyeleti feladatok ellata,silt vlgzS szerwel, tov6bb6 a Polg6rmesteri
Hivatal szerz6d6st kot Budapest F6v6ros Rend6r-f6kapitinysS,gival. Ezen kivtiLl Rikosmente
Onkorminyzata 6s a Polg6rmesteri Hivatal szerz6d6st kothet a kozbiztons6g szinvonalinak
emel6se 6rdek6ben mfkod5 m6s szewezetekkel, amennyiben az egytittrnrikod6s el6segiti a
kozteriilet-feltigyelet hat6konyabb mffkod6s6t.10
A i6tsz6t6r nyitva tzrtisi idej6nek betartat6sa a kozelben lak6k 6rdeke, de 6ll6spontunk
szerint az sefi]mik6ppen sem lehet a lakoss6g feladata. A lak6k 6rszenrez6d5 csoportja (a
polgirmesteri lev6lben figyel6, vtgy6zo szolgillat, amely megakad6lyozhatr| a randaliroz6st 6s
tong6l6st) semmif6le hat6s6gi jogkotrel nem rendelkezne, fell6p6se legfeljebb felk6r6sre,
etedm6nytelens6g eset6n pedig a koztertilet-feliigyelet, a polgir6rs6g, vagy a rend6rs6g 6rtesit6s6re
szoritkozhatna. Egy ilyen lakossLgT szewezet nem helyettesitheti a koztertilet-feliigyeletet.
Bdr aq iinkormdnjtqat a kii{issegi egyiittdlis alapaetd srybdfiai negsirtisinek tekinti, ha aalaki
ktirbekeitett is qit jdts4itdr aag sportpdla teriiletdft annak be4inisa utdn bemeg6 is ott bent turtdqkodik,
uag ajdts4itir rvndlit egdb nddon megsdtti, ennek ellendrTllsdt, beturtafisdt a lakotsdgra hdritand.
a

www.nit.hu

Kftv.
Kftv.
7 Kfw.
s
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1. $ (1) bekezd6s6nek a)
1. $ (4) bekezd6se
1. $ (5) bekezd6se

pontja

Morv. 23. S (5) bekezd6s6nek 4. pontja
www.njt.hu
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KFOr. 5. S
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Meglegyezziik tovibb6, hogy a KOr. alapj6n az s6rt meg a kozoss6gi egytitt6l6s alapvetS
szabilyatt, al<r kiirbekeritett is 41rt jitsz6t6r vagy sporlpilya tertrlet6re annak be4inisa ut6n bemegy 6s
ott tart6zkod)tk, azaz a l6tesitm6nynek korbekeritettnek 6.s zirtnak kell lennie, tovibb| a tiltott
magatxtis csak a beziris ut6n tort6nhet. Egy billen6s ritgzit6vel ellitott, zdrszerkezet n6lkiili ajt6
eset6n nem besz6lhetiink zirhat6sdgr6l. A Koszorris t6ri jitsz6t6r korbekeritett, ugyanakkor a
zdris nem megoldott, igy k6rd6ses, hogy mik6nt &telmezhet6 a @e)zirils utdnt bemenetel 6s
ezilltal a rendelkez6s alkalmazdsa. Hangsulyozzrtk, hogy a KOr. kifejezetten a v6dend6
l6tesitrn6ny b ezir6s\t nevesiti.
5. A jitsz6teteken a gyerekek szabad leveg5n tafi6zkodva )6tszhatnak, mozoghatnak, ami
eg6szs6ges fejl6d6siikhoz n6lktilozhetetlen. A kellemes id6tolt6st, zavartalan kikapcsol6d6st
biztosit6 j6tsz6terek l6tesit6se, feileszt6se mindenk6ppen tAmogatand6.

A

i6tsz6t€n gyermekj6t6kok 6s

a sportpilyik hasznilata sztiks6gk6ppen

kttonf6te
zajhatisokkalifu,l<teglsztilve a gyermekzsivajjal 6s a sportolis sor6n jelentkez6 hangoskodissal.
A Ptk. 5:23. $-a szerint a tulEdonos a dolog basqndlata sonin ktiteles tafidqkodni minden ofian
magaturtdsfil, amelltel mdsokat, killiiniisen a sqomsrydokat s{iksegteleniil Vzuarnd, uagy amelfiel jogaik
gyakorldsdt au$fie{etnd A rendelkez6s alkalmazisakot a tulajdonos 6s m6sok 6rdekeinek
osszem6r6s6re 6s egyeztet6s6re van sziiks6g, amelynek sorin a sztiks6gk6ppen ellent6tes 6tdekek
kiegyenlit6se ment6n htzhat6 meg a nrlajdonos hasznalai iogfuak kod6ga. K6ts6gtelen, hogy
bizonyos m6rt6kri zavarilst tobbnyire mindenkinek el kell viselnie, a tfir6si kiiszob azonban
esetenk6nt elt6r5 lehet, a zavards jelleg6t6l, a lak6komyezet sal6toss6gait6l 6s a technikai fejl6d6s
adott 6l16sdt6l fligg6en. A szembenill6 6rdekek m6rlegel6se nyom6n kialakitott 6rdekegyensfly az
a tAmpont, amelyhez k6pest a zavaris sziiks6gess6ge vagy sztks6gtelens6ge meg6llapithat6, 6s
amelynek segits6g6vel meghat6rozhat6, hogy mi a zavarilsnak az a m6t6ke, amelyet a s6relmet
szenvedett m6g t6rni tartozik.ll
Egy onkorminyzat ugyanolyan tulajdonos, mint a gazdas6,g7, piaci viszonyok b6rmelyik
m6s szerepl6je. Tulajdonosk6nt egyenjogri 6s egyenrang(r a ,,szomsz6d" tulajdonosokkal, tehit rd
nlzveislr6nyad6 a sziiks6gtelenzavar6s 6s a birtokhdboit6s tilalma.
A sz6ban forg6 l6tesitm6ny egyfajta kozoss6gi szint6t, amelynek mrikod6se tekintet6ben
torekedni kell a legkisebb zavaris el6r6s6re. A[6spontunk szerint a komy6ken lak6k tffr6si
kotelezetts6ge nyitva tafilsi id5ben 6s a rendeltet6sszerfi hzsznillattal osszefrigg6 zaiok
vonatkozdsiban 6fi. fenn, ami megfelel6 kompromisszumot jelent a koz6rdek €s a m6ltinyolhat6
mag6n6rdek kozott. Blvdrhat6,hogy az onkorm6nyzatniajdonosk6nt gondoskodjor. ahasznillat,
id6n kiviili bejutis megakad6lyozilsilt6l, biztons6gi 6s zaivl.delmi szempontb6l megfelel6
v6delmet nyi\wz a komy6ken lak6k szim6n. Ehhez a nytwa tart6si id5 meghatilrozisa mellett
tov6bbi int6zked6sek sziiks6gesek, igy a zirhat6sig biztosit6sa 6s ehhez kapcsol6d6an a nyitiszLrLs megszen, ez€,se, tov 6bbi a kerit6s magasitilsa.
A rirygilattal iintett alEuetdjogok sirelmdnek ues(fidt idd{ el6, hog a ldtesitndry nriiletire a ryitua
turtdsi iddn kiaiil is be lehetjutni, hasrytdlata igy s4nte tetsqdleges.
MegSegyezziik, hogy a helyi koztend 6s kcizbiztons6g fenntart6silban a polgir6rs6g is r6szt
vesz;^ polg6t5ts6g 6s a po1g6r6ri tev6kenys6.gszab6lyata2077.6vi CIXV. torv6ny illlapigameg.
6. A panaszos azt is s6relmezte, hogy az onkotmdnyzattak irt bejelent6seire nem kapott
vilaszt. Ezt alitimasztja a 2077. mircius 23-6n kelt lev6l, amelyben a polgdrmester eln6z6st k6rt
az elmatadt vdbsz|rt A panaszos 2077. mdrcius 31-6n kelt 6jabb beadvinyira pedig csak jrinius
2 3 -6n kti{dt ek tijikoztatist.
A t6nyill6s ttsztdzisa 6rdek6ben a polg6rmesternek cimzett,2077. mdrcius 31-6n kelt
megketes6siinkre a jfnius 29-6n kiiLldott siirget6st kovet6en kaptuk meg a jtilius 10-6n kelt
11

Kommentir aPolgli T<irv6nykonywr6l sz6l6 2013. 6v1V. tcirv6nyhez

Szerkesztette: G6tdos P€ter

/

V6k6s Laios

8

t_

{

vilaszlevelet, amely a szeptember 5-6n tort6nt postira ad6s ut6n, szeptember 8-6n lrkezett loaeg az
Alapvet5 Jogok Biztos6nak Hrvatalilba. A megkeres6sekben feltett k6rd6seinkre kozvedeniil nem
kaptunk vilaszt, az onkormlflyz^t all spofitlat a panaszosnak ktildott levelekb6l ismethettiik meg,
a l6tesitrn6ny elhelyezked6s6r5l pedig a helyszin megtekint6se alapjin szerezhettiink tudomist.
A k6sedelmes vilaszadisok miatt ktilon int6zked6st nem kezdem6nyeztink, de felhivjuk a
figyelmet a lakoss6gi beadvinyok 6s az ombudsmani megkeres6sek hat6rid6ben tort6n6 6rdemi
megv6laszolasinak fontoss6g6ra.

Int6zked6s

Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se alapiiln felk6liik Budapest F6v6tos XVII. Kertilet
R6kosmente polg6rmestertlt, hogy az onkorminyzat gondoskodjon a jitsz6t6r zirhat6s1,ginak
biztosit6s6r6l, a nyitils-zirds megszervez6.s6t6l, valamint a kerit6s magasitdsdt6l annak 6rdek6ben,
hogy a 16tsz6t1r tenilet6re a nyr*a tattasr id5n kivril ne lehessen bejutni.
Budapest, 2018. c-1ru.r-r I,'l.
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