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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy egy közlekedési
vállalat üzletszabályzatában azt rögzítette, hogy a
jegyellenőrök oly módon is ellenőrizhetik a jegyeket,
bérleteket, hogy rövid időre megtilthatják a jármű
ajtóinak kinyitását. Bejelentő álláspontja szerint ez a
szabad mozgáshoz és az emberi méltósághoz való
alapjogot korlátozhatja, továbbá a „rövid idő” egy
meghatározhatatlan fogalom.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, Budapest Főváros Főjegyzője az alábbiak szerint
tájékoztatott.
A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 20/2012. Főv. Kgy. rendelete alapján
közszolgáltatást végez, amikor gondoskodik a fővárosi tömegközlekedés
megszervezéséről, a tömegközlekedés igénybevételére vonatkozó szabályok
megalkotásáról és a személyszállítási díjak/pótdíjak beszedéséről. A bejelentő
által kiragadott részlet az Üzletszabályzatból olyan esetre vonatkozik, amely
ultima ratio jelleggel kerül alkalmazásra.
Egyrészt a jegyellenőrök két megállóhely közötti felszállása a járműre nem
igényel még annyi megállást sem a járművezető részéről, amennyi egy piros
lámpánál várakozás ideje - így a szabad mozgás korlátozásáról ez esetben
semmiképp sem beszélhetünk, az utazás egy ajtónyitásnyi időtartamot
követően (kb. 1o másodperc) folytatódik, hiszen utascsere nem történik.
Másrészt a jegyellenőrök jármű-megállítása és ajtói kinyitásának
megakadályozása két megállóhely között akkor kerül alkalmazásra, ha az
eljáró jegyellenőrök a pótdíjfolyamat megkezdését más módon nem látják
megvalósíthatónak. Ilyenek lehetnek többek között azon esetek, amikor a
pótdíjazott utas olyannyira nem működik együtt, hogy a jegyellenőröket
tettleg bántalmazza, vagy a járműben kárt tesz és hatósági intézkedés válik
szükségessé. Ilyen esetben nem csak a közfeladat teljesítésében
akadályozottak a jegyellenőrök, hanem testi épségük is közvetlen veszélyben
van, amely veszély hatósági elhárítása miatt szükséges és arányos a többi utas
szabad mozgáshoz való jogának korlátozása.
Az emberi méltóság korlátozásával kapcsolatban a Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.20.848/2017. számú eljárásban jóváhagyott 25.P.25.205/2014. számú
ügyében hozott ítélete alapján az emberi méltóság akkor sérül „ha a jogsértő
részéről az emberi léthez, emberi élethez méltatlan magatartás valósul meg." Budapest
Főváros Főjegyzőjének álláspontja szerint az az eseménysor, hogy a
bejelentő tömegközlekedési eszközzel utazik és azon az ellenőrök a
feladatuk végzése érdekében megállítják a járművet, nem valósít meg „emberi
élethez méltatlan" magatartást.

