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BESZÁMOLÓ 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Közterület-felügyeleti Osztályának 2008.1. félévi tevékenységéről. 

I BEVEZETÉS 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti 
Csoport a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 45/2003. (IX 18.) 
sz. önkormányzati rendelet alapján kezdte meg a tevékenységét. 

Tevékenységét a következő jogszabályok alapján végzi: 

1. 1999. évi LXIII. Törvény a közterület-felügyeletről, 
2. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről, 
3. 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések 

végrehajtásának módjáról és eszközeiről, 
4. 10/2000. (II. 23.) BM. rendelet a helyszíni bírságolás részletes 

szabályozásáról, 
5. A 32/2004. (VI. 24.) Önkormányzati rendelet és más egyéb Budapest 

Kőbányai Önkormányzat rendeletei, valamint a 
6. 9/2005. sz. Jegyzői utasítás (a Kőbányai Közterület-felügyelet szolgálati 

szabályzatáról), 
7. 18/2008. (V. 32.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

rendelete 
(a közterület- felügyelet szervezetéről és feladatáról) 

2008. április elsejétől a Közterület-felügyelet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület 18/2008. (V. 32.) rendelete alapján, mint önálló 
osztály végzi tevékenységét. 
A Képviselő-testület elvárásainak megfelelően a Közterület-felügyelet fő feladatai a 
következők: 

■ a testület által meghatározott feladatok határidőre történő végrehajtása, 
■ a közterületek ellenőrzése, kiemelt hangsúlyt fektetve a szabálysértések 

hatékony megelőzésére, 
■ közterületen tárolt roncsautók tárolásának megszüntetése, elszállíttatása, 
■ közterületen történő alkoholfogyasztás visszaszorítása, 
■ parlagfű elleni feladatok ellátása a társ irodákkal közösen, 
■ engedély nélküli árusítás visszaszorítása. 
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II A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS VÁLTOZÁSAI 

2008. április elsejétől a Közterület-felügyelet önálló osztályként működik. A 
felügyelet munkáját közvetlenül az aljegyző felügyeli. 

II 2 A Felügyelet személyi állománya, létszámhelyzete 

A Kőbányai Közterület-felügyelet engedélyezett létszáma 14 fő. Ebből 1 fő vezető, 11 
fő közterület-felügyelő, 1 fő diszpécser, 1 fő adminisztrátor. A Felügyelet munkatársai 
heti vezénylés alapján végzik munkájukat, naponta hét és huszonegy óra között. 

Képviselő-testületi döntésének megfelelően az előző évhez képest négy fővel egészült 
ki a felügyelet létszáma. Nem minden esetben sikerült olyan munkatársakat 
alkalmazni, akik rendelkeznek felügyelői vizsgával, azok a kollégák, akik még nem 
rendelkeztek felügyelői vizsgával, sikeresen elvégezték a közterület felügyelői 
tanfolyamot, mely feltétel ahhoz, hogy intézkedésre jogosult, hivatalos személyek 
lehessenek. 

További problémát jelentett az újonnan felvett kollégák hivatalos okmányokkal való 
ellátása, melynek elkészítése - rajtunk kívülálló okokból-, akár több hónapot is 
igénybe vett. 

A kötelező felszerelések (egyenruha) beszerzése szintén gondot jelent, ugyanis az erre 
szakosított üzlet a felvett megrendelést csak több hónapos határidővel tudja teljesíteni. 
Ez a körülmény akadályozza, hogy az újonnan belépő felügyelők azonnal munkába 
állhassanak, illetve közterületen intézkedjenek. 

III A FELÜGYELET KÖZTERÜLETI SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE 

A Felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági 
ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések 
kezdeményezése. 

Közterületi szolgálati tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján 
látjuk el, kiemelt figyelmet fordítva a lakosságot leginkább zavaró közterületi 
szabálysértésekre, azok megakadályozására, illetve megszüntetésére. 

2007. novemberében indítottuk el a kerületi Rendőrkapitánysággal azt a közös 
ellenőrzési sorozatot, melynek kiemelt célja a városközpont közrendjének ellenőrzése. 
Az ellenőrzéseket folyamatosan egy felügyelő és egy rendőr bevonásával 8 és 19 óra 
közötti időszakban látjuk el. 
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A közös ellenőrzések eredményesek voltak, a szabálysértések száma jelentősen 
csökkent a városközpontban, ezért azokat továbbra is célszerű fenntartani. 
Indokolt megvizsgálni, hogy milyen módon valósítható meg az együttműködés 
kiterjesztése a kerület más részeire is. 

A Felügyelet munkatársai folyamatosan részt vettek más társhatóságok által szervezett 
bejárásokon, ill. ellenőrzéseken. Kiemelt szerepet vállalt a Felügyelet a parlagfű 
mentesítés, és a köztisztasági szabályok betartásának hatósági ellenőrzésében. A 
Felügyelet munkatársai az első félévben 148 esetben szólították fel az ingatlan 
tulajdonosokat, hogy gondoskodjanak a saját ingatlanuk előtti zöld sáv szemét és 
gyommentesítéséről. 

2008. április és május hónapjában akciókat szerveztünk a kerületben lévő Fővárosi 
Önkormányzathoz tartozó közterületek jogszerű használatának ellenőrzésére. Az 
ellenőrzéseket a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársaival közösen végeztük. 

A BKV-val közösen a Liget téri busz-végállomás rendjének fenntartása érdekében 
közös ellenőrzéseket tartottunk. 

III1. Közterületi intézkedések 

Feljelentéssel a Felügyelet munkatársai jellemzően a következő esetekben éltek: 

• Közterületen történő alkoholfogyasztás, 
• Önkormányzati területek engedély nélküli használata (engedély nélküli 

árusítás), 
• Közlekedési szabálysértések, 
• Köztisztasági szabálysértések, 
• Hirdetéssel kapcsolatos szabálysértések. 

Helyszíni bírság kiszabására a következő esetekben került sor: 

• Hirdetéssel kapcsolatos szabálysértések, 
• KRESZ szabálysértések; 
• Engedély nélküli közterület használat. 

Hirdetésekkel kapcsolatos szabálysértések: 

A Felügyelet munkatársai a közterületeket folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben azt 
tapasztalják, hogy engedély nélkül hirdető táblát, vagy plakátot helyeznek el 
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közterületen, a kihelyezőt - amennyiben beazonosítható -, megkeresik és kötelezik az 
eredeti állapot visszaállítására. Amennyiben a kihelyező ennek a felszólításnak nem 
tesz eleget, szabálysértési eljárás indul ellene, illetve szabálysértési bírság kiszabására 
kerül sor. 

KRESZ -szabálysértések: 

A Felügyelet olyan estekben intézkedhet, amikor a járművezetők a közúti közlekedési 
szabályokat kisebb mértékben szegik meg. Ezekről a 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 54. § (2) bekezdése rendelkezik. A fenti jogszabály a megállási tilalmak, ill. a 
behajtási tilalmak megszegésére vonatkozik. 

Engedély nélküli közterület használat: 

Az ilyen jellegű szabálysértések jellemzően az engedély nélküli árusításból adódtak. 
Leggyakrabban a HUNGEXPO előtti területen, időnként a városközpontban, ill. az 
Újhegyi sétányon fordultak elő. 

Közterületen történő alkoholfogyasztás: 

Rendszeresen visszatérő probléma minden olyan helyen, ahol kis üzlet található, 
melyeknek a fő tevékenységi köre az alkoholárusítás. A Felügyelet munkatársai 
rendszeresen ellenőrzik ezeket az üzleteket. A felügyelők minden olyan esetben, 
amikor az alkohol fogyasztás tényét bizonyítani tudják, feljelentést tesznek a 
szabálysértést elkövetővel szemben. Az alkoholt fogyasztók túlnyomó többsége 
hajléktalan személy, legtöbbjük nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, ha mégis az 
általában fiktív. Sajnálatos módon a szabálysértők egyre erőszakosabb fellépése 
érhető tetten a feladat ellátása során. Több esetben életveszélyesen megfenyegetik 
az ellenőrzést végző felügyelőket. Esetenként előfordul, hogy az alkoholfogyasztók 
száma csoportosan eléri a tíz-tizenöt főt is. Ezekben az esetekben az ellenőrzést végző 
három-négy közterület-felügyelő nem tud hatékonyan intézkedni az elkövetőkkel 
szemben. A probléma kezeléséhez mindenképpen a rendőrség bevonása szükséges. 

Zöldfelületi szabálysértések: 

A parkosított területek megóvása miatt a Felügyelet folyamatosan ellenőrzéseket 
végez. Az ellenőrzések célja, hogy minél kevesebb jármű parkoljon parkosított 
területen. 

Problémát jelent, hogy a lakótelepek környezetében kevés a parkolóhely. Ezért 
gyakran előfordul - főleg az esti órákban -, hogy a parkolóhelyek hiánya miatt a zöld 
felületeket használják parkolásra a járműtulajdonosok. 
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1. ábra: A Felügyelet által megtett feljelentések megoszlásáról 

Tényállás Feljelentés 
Közút közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése 

313 

Szeszesital közterületen történő fogyasztása 28 
Közcélú zöldterület használata 36 
Köztisztasági szabályok megszegése 5 
Útügyi szabálysértések 0 

2 . ábra: A Felügyelet által kiszabott helyszíni bírságok megoszlásáról 

Tényállás Helyszíni bírság 
Közút közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése 

47/308 ezer 

Szeszesital közterületen történő fogyasztása 2/6 ezer 
Közcélú zöldterület használata 15/125 ezer 
Köztisztasági szabályok megszegése 5/48 ezer 
Útügyi szabálysértések 2/30 ezer 
Közterület engedély nélküli használata 40/292ezer 

3. ábra: A Felügyelet által távollétben kiszabott helyszíni bírság megoszlásáról 

Tényállás Távollétben kiszabott 
bírság 

Közút közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése 

2170/17360ezer 

Közcélú zöldterületek használata 188/1504 ezer 
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4. ábra: A Felügyelet által kiszabott figyelmeztetés megoszlásáról 

Tényállás Figyelmeztetés 
Hirdetéssel kapcsolatos intézkedés 65 
KRESZ szabálysértések 2820 
Engedély nélküli közterület, használat 132 
Közterületen történő alkoholfogyasztás 257 
Zöldfelületi szabálysértések 96 

1112. Üzemképtelen gépjárművek hatósági elszállítása 

A közterületen lévő roncs-autók ellenőrzése: 

A kevés parkolóhely miatt a felügyelet fokozottan ellenőrzi a közterületeken tárolt és 
lejárt műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket. 2008. I. félévben 
összesen 374 roncs gépjárműről szereztünk tudomást, amely 270%-kal több, mint az 
előző év hasonló időszakában. Ebből 44 db gépjármű elszállításának megrendelésére 
került sor. Ténylegesen 15 db gépkocsi került elszállításra. 

Az elszállítás különféle okok miatt 29 db gépjárműnél hiúsult meg. Az elszállítást 
jelenleg az Önkormányzattal szerződésben álló Gazdasági Társaság végzi. 

Általános tapasztalat az, hogy a kiértesített gépjármű tulajdonosok az értesítést 
követően a Felügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről. A határidő 
elteltét követően jelentős százalékban gépjárműveiket eltávolították a közterületekről, 
így a költséges elszállíttatásra nem került sor. 

Ennek ellenére még jelentős számban vannak közterületen rendszám nélküli, érvényes 
műszaki vizsgával nem rendelkező járművek, melyek parkolóhelyeket foglalnak el. 

1113. Együttműködés, közös akciók végrehajtása 

A Felügyelet együttműködési szerződést kötött a Fővárosi Közterület-felügyelettel, 
melynek keretében rendszeresen részt vesz a Fővárosi Közterület-felügyelet 
konzultációs fórumán. A Fórum kiemelt jelentőségű célja az információs 
tapasztalatcsere és az egymással határos illetékességi területek közös ellenőrzése. 
Ennek keretében nyolc alkalommal került sor a Főváros Közterület-felügyelettel közös 
akciók megszervezésére. 
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Az év kezdetétől közös mozgó-járőr szolgálat felállítására került sor a 
városközpontban, melyet az elmúlt időszakban napi rendszerességgel végeztünk a 
kerületi Rendőrkapitánysággal közösen. . 

Az Önkormányzat egyes szakhatóságaival, a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztállyal, az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztállyal és 
a Hatósági Főosztállyal működtünk együtt. Öt esetben parlagfű bejáráson vettek részt a 
Felügyelet munkatársai. 

III 4. Közérdekű bejelentések, panaszok, hatósági intézkedések: 

2008. I. félévében a Felügyelet diszpécser szolgálatához 236 esetben érkezett 
bejelentés. Ebből 119 panasz bejelentés volt, 117 esetben pedig hatáskör hiánya miatt 
az eljárásra jogosult hatósághoz irányítottuk át a bejelentést. 

Az I. félévben a közterület rendjével kapcsolatban érkezett a legtöbb panasz a 
Felügyelet diszpécserszolgálatához. Mivel a panaszok jelentős része a közterületek 
elhanyagoltságáról szólt, továbbítottuk az illetékes hatóságokhoz. 

Az előző évhez hasonlóan nagy számban érkeztek közérdekű bejelentések a parkoló 
helyek hiánya miatt. Igen nagy számban történtek bejelentések közterületen történő 
alkoholfogyasztás, és az ehhez kapcsolódó hajléktalan személyek viselkedése miatt. 

Kifogások: 

A felügyelői intézkedésekkel összefüggésben az elmúlt időszakban közel 462 esetben 
kifogást nyújtottak be. 

A kifogások 95 %-ban a kiszabott bírság elengedését, esetenként részletfizetést, a 
bírság csökkentését kérték a szabálysértés elkövetői. 

A Felügyelet minden kérelmet a Rendőrség Igazgatás Rendészetére tett át, a kérelmek 
elbírálása miatt. 

Szabálysértési hatóságok megkeresése: 

Két esetben érkezett megkeresés más szabálysértési hatóságoktól. A megkeresések 
részben a feljelentések további kiegészítésére irányultak, ill. vidéki önkormányzatok 
szabálysértési hatóságai az elbíráláshoz szükséges joganyag (Fővárosi, Kőbányai 
rendeletek) rendelkezésre bocsátását kérték a Felügyelettől. 
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IV SZABÁLYSÉRTÉSEK NYILVÁNTARTÁSI ÉS FELDOLGOZÁSI 
RENDSZERE 

2008.1. félévében a Felügyeletnek 2328 iktatott ügyirata volt. Ez a 2007. év teljes évi 
iktatott ügyiratának a 66 %-a. Az adatokból kitűnik, hogy az elmúlt félévben 
jelentősen megemelkedett az ügyiratok száma. 

Feldolgozott ügyiratok fajtája száma 
Iktatott ügyiratok 2328 
Kérelem 462 
Félj elentés/behaj tás 388 

V ÖSSZEGZÉS 

2008. I. félévben a Kőbányai Közterület munkatársai 18780 esetben intézkedtek a 
szabálysértést elkövetőkkel szemben. A kiszabott bírság összege 20.137 ezer forint, 
melynek 53 %-a, 10.564 ezer forint került befizetésre az elmúlt időszakban. 
Továbbra is problémát jelentenek a közterületeken nagy számban jelenlévő hajléktalan 
személyek, akikkel szemben a Felügyelet jogszabályi felhatalmazás hiánya miatt 
hathatósabban nem tud fellépni. 

A kerületi rendőrkapitánysággal való együttműködést a városközponton kívül a kerület 
más részeire is szükséges (Gyakorló u. ill. annak környékén, Újhegyi sétány) 
kiterjeszteni. Továbbra is nagy hangsúlyt fordítunk a városkép szempontjából 
frekventált helyek ellenőrzésére. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a lakosságot irritáló jelenségek (közterületen történő 
alkoholfogyasztás, közterületen illegális szemét elhelyezése, hajléktalan kérdés) 
visszaszorítására. 

Budapest, 2008. szeptember 5. 

Dr. Neszteli István 




