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Ti sztelt Igazgatő Asszony !

Köszönöm, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédo Irodával közösen az
alapvető jogok biztosát megtisztelték abiza|mukkal és beadványukkal hozzáfordultak.

Közös beadványukban a Miskolci onkormányzati Rendészeti Szerv más
társszervekkel együtt folytatott ellenőrzési gyakorlatát kifogásolták. A rendelkezésre ál1ó
adataik szerint ugyanis a Miskolci onkormárryzati Rendészet a különböző társszervekkel -
így a Szociális osztály. Családsegítő és G1'ermekjóléti Szolgálat, Rendőrseg, ÉHaÁsZ Nyrt.,
Miskolci Hoszolgáltató 

5T : . Polgárőrség' Megyei Kormányhivatal í(épegészségtigyi
Szakigazgatási Szerve, Epítési KörnyezetvodelÁi Hatósági osztá|y, AVE Miskolc-
hulladékszállítás, Szociális és Gyámhivatal - kozosen2O|3. április l-je és 2O|4. január 23.
között összesen 45 alkalomma| végeztek hatósági e|\enőrzést. a tefoiy.tatott e1lenőrzések a
fenti időszakban összesen 1904 ingatlant, 3544 izemé|yt, 793 kiskorú gyermeket érintettek.
Rámutattak, hogy a kozös ellenorzések kiter.1edtek a Lakcím bejelentési kötelezetts égre. az
állattartás szabáIyainak betartására, a szemétszállítási szerződés meglétére, sőt a bérleti
szerződés vagy éppen a tulajdonjogot igazolő dokumentum meglétéró, továbbá sor került
köztisztasági, gyámhatósági' közizemi és szociális igazgatásie]lenőrzésekre is.

Beadványukban hangsúlyozták' hogy ezeket a ,,razziaszeÍLl,, ellenőrzéseket
kimondottan a Szegregátumokban, az a|acson\, státuszú' főként roma nemzetiségű személyek
által sűrűn lakott, elgettósodott utcákban' településrészekben végezték. Az ellenőrzésekkel
kapcsolatban készített filmfelvételek szerint az érintett településrészek lakói kifejezetten
felelemkeltőnek' zaklatónak élték meg a nagyszámú hatósági izemélyek által végrehajtott és
esetenként visszatérő összehangolt, razziaszerú ellenőrzéseket. Az internetes portálon
megjelent videofilm állítása szerint az ellenőrzések során előfordult, hogy még u .agánlukás
WC-jébe is bementek a hatóságok tagjai ellenőrizni, hogy Van-e WC papír, a
mellékhelyiségekről fenyképfelvételek is készültek, illetve az e||enőrzést vésző személvek
benéztek a hűtő szekrényekbe is.

A beadványuk az ellenőrzések jogi hátterével kapcsolatban említi, hogy a rendészeti
szerv és társszervek á|ta| végzett átfogó ellenőrzések alapvetően a Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 35/20l3.(X. 1.) a közösségi együttélés alapvető szabá|yairól és ezók
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szabá|yainak a betattását
hivatottak ellenőrizni.
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Alláspontjuk szerint a rendelet bizonyos rendelkezései Alaptörvénybe ütköznek, ezérttörvényességi vizsgá|atot kérve 20|3. október 25-én a Borsod- Abauj-Zemplén MegyeiKormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti osztályához fordultak.
Tájékoztatom arról, hogy jelzésük nyomán á Mi'kol"i oít.o'-a.'y,uti n..,ae szet és azérintett társszervek á|ta| végzett együttes ha.tósági ellenőrzési gyakorlat kapcsán több alapvetőalkotmányos jog' így különöSen aZ emberi mé.ítóságho z va|ó. jog, u ^ugánélet védelméhez

való jog, az egyen|ő bánásmód követelménye és a tisztességes eljarasho zíalojog sérelménekgyanúja merül fe|, ezért az a|apveto jogok biztosáról szőIő 2OIl. évi Ckt. torvony (atovábbiakban: Ajbt.) 18. $ (4) bekezdése-a|apján az ügyben az a|apvetőjogok biztosa_ azalapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek ;bguinák"védelmét e||átőheiyettesével egyetértésben - hivatalból átfogó vizsgálatot indított. A vizsgálat eredményes
lefolytatása érdekében az a|apvető jogok biztosa megkereste Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzőjét, gorsoa.-au auj-Zempiéi l,legyei Kormányhivatal vezetőjéÍ.,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Inform áciőszabad,ság Hatóság elnökét.

' Kérem, hogy amennyiben a sérelmezett haúsági ellenőrzésekkel kapcsolatban
esetlegesen további információk állnak a ren.Jelkezésükre, azt juttassák el az alapvető jogok
biztosához. Tájékoztatom, hogy a hivatalbóli vizsgálat eredményéről. befejezéséről - a
vizsgáLati jelentés egyidejű megküldése mellett - áz ilapvető jogok biztosa írásban fog
tájékozlaÍ'ást külden i .

Segítő együttműködését köszönöm és közreműködésére a to',,ábbiakban is számítok.
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