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A hatóságomhoz 2022. január 14. napján érkezett – a Budapest XIV. kerület, Czobor utca 66-68. számú ingatlan 

előtti terület gondozatlan állapotával kapcsolatos – 00093229. számú beadványban foglaltakra hivatkozva, a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján tájékoztatom, hogy hatóságom 

a „közterület használatára vonatkozó szabályok megszegésével megvalósított, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás” miatt felszólította az ingatlan kezelőjét a terület rendben tartására.  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI. 18.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

alapján az ingatlan előtti közterület rendben tartása az ingatlan kezelőjének kötelezettsége. 

Az Ör. 4. § (2) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója - beleértve az ingatlan 

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - aki az ingatlan előtti járda, továbbá a 

járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, hó-eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, az megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait. 

Az Ör. 3. § (5) bekezdése szerint az, aki a II. Fejezetben szabályozott, a közösségi együttélés szabályait sértő 

magatartást elköveti, az természetes személy által elkövetett jogsértés esetén kettőszázezer forint, jogiszemély és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett jogsértés esetén kettőmillió forint közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

 

Kérem fentiek megértő tudomásulvételét. 

 

Budapest, 2022. január 26. 

 

Dr. Tiba Zsolt jegyző 

nevében és megbízásából 

 

 

 

Magyar Szilvia 

környezetvédelmi ügyintéző 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Magyar Szilvia


Egyedi azonosítója: magyar.szilvia


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Általános Hatósági Osztály


Szervezet megnevezése: Bp. Főv. XIV. Ker. Zuglói Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-02-02T15:59:33+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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