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Előterjesztés  

a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság részére 

a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. 

§ (2) bekezdése szerint a Hivatal belső szervezeti egységeként Közterület-felügyelet (a 

továbbiakban: Felügyelet) működik.  

 

Az SZMSZ 2. melléklet 6.3. pontja szerint a Felügyelet évente egy alkalommal köteles a 

Közrend- és Állatvédelmi Bizottságnak beszámolni a Felügyelet előző évben végzett 

munkájáról, az ellenőrzések főbb adatairól és tapasztalatairól. Az előterjesztést a Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottság tárgyalja, a beszámoló elfogadásáról átruházott hatáskörben dönt. 

 

A Felügyelet a 2019. évben elsősorban a közterületen elkövetett szabálysértésekre 

(közterületi szeszesital-fogyasztás, közterület-szennyezés, megállással, várakozással 

kapcsolatos közlekedési szabályok megsértése), a közterületen lévő hiányosságok jelzésére 

és a közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt. 

A Felügyelet a munkája során a figyelmeztetés mellett alkalmazta a helyszíni bírság 

kiszabását, valamint szabálysértési- és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett annak 

érdekében, hogy a közterületen szabálysértést elkövetőkkel szemben nagyobb visszatartó 

hatást érjen el. A kerület közterületein lévő hiányosságok jelzése és intézkedésre továbbítása 

rendszeresen megtörtént. 

 

2017. január 1-jétől a Felügyelet üzemelteti a térfelügyeleti rendszert a Gergely utca 112/A-B 

szám alatti telephelyen, a Felügyelet munkatársai 8 munkaállomáson végzik a kamerák által 

közvetített képek megfigyelését. Az észlelésekre történő reagálás saját, illetve rendőr és 

közterület-felügyelő járőrpárossal is történik.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjék a 2. mellékletben foglalt beszámolót megtárgyalni 

és elfogadni. 

 

II. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.  

 

Budapest, 2020. április 21. 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

PANNI
Typewritten Text
198
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága 

 

…/2020. (… …) határozata 

a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület  

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője 

 

 

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről 

 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény hatályba lépését követően a fővárosi 

kerületeknek is lehetőségük nyílt arra, hogy a közterület-felügyeleti feladatokat saját 

szervezetük útján lássák el. A Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) 

2003. őszén kezdte meg a működését. A Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött 

megállapodás alapján a Népliget, a Fehér út és a Ferihegyi gyorsforgalmi út kivételével 

Kőbánya teljes közigazgatási területén ellátja a közterület-felügyeleti feladatokat. A 

Felügyelet mindvégig a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként, 2014 áprilisától önálló 

szervezeti egységként működik. 

 

A közterület-felügyeleti feladatok ellátása 2013. január 1-jétől a kerületi önkormányzat 

kötelező feladatai közé tartozik. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet 6.3. pontja szerint a Felügyelet beszámolóját a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 

fogadja el a Felügyelet előző évben végzett munkájáról, az ellenőrzések főbb adatairól és 

tapasztalatairól. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadásáról átruházott 

hatáskörben dönt. 

 

I. A FELADATOK ÉS A FELADATELLÁTÁS FELTÉTELEI 

 

1. A Felügyelet 2019. évre meghatározott kiemelt feladatai az alábbiak voltak 

figyelemmel a közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályokra: 

a) a köztisztaság és a közterületek rendjének a javítása, fenntartása, a szabálysértőkkel 

szembeni fellépés, 

b)  a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása, a szabálysértőkkel szembeni 

szankcionálás, 

c) az illegális hulladéklerakások megelőzése, a szabálysértők tettenérése, szankcionálása, 

d) közterületi hiányosságok, rendellenességek észlelése és intézkedés kezdeményezése a 

hatáskörrel rendelkező szervnél, 

e) parlagfű- és özönnövény-mentesítés elvégzésének ellenőrzése, szükséges intézkedések 

megtétele , 

f) üzemképtelen gépjárművek ellenőrzése, elszállítása, 

g) közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

h) a közterület-használat szabályainak ellenőrzése, az engedély nélküli, illetve az 

engedélytől eltérő közterület-használókkal szembeni fellépés, 

i) zöldterületek és zöldfelületek védelme, szabálysértések megszakítása, szankcionálása, 

j) a közúti közlekedés szabályainak ellenőrzése, a járművek várakozására, megállására 

és behajtási engedélyekre vonatkozó szabályok ellenőrzése, 
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k) lakossági panaszbejelentések kezelése, szükséges intézkedések kezdeményezése, ha az 

intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik, 

l) a térfelügyeleti központ üzemeltetése, reagálás a térfelügyeleti központ által 

közterületen észlelt jogsértésekre. 

 

2. A feladatellátás személyi feltételei 

 

A Felügyelet 2019. évi létszáma 35 fő közterület-felügyelői, 11 fő segédfelügyelői és 39 fő 

térfelügyeleti operátori, 3 fő adminisztrátori és 4 fő vezetői státuszból állt. A Felügyelet 

szervezete két osztályból (Járőr Osztály és Térfelügyeleti Osztály) áll.  

2019. december 31-én a tényleges létszám 26 fő közterület-felügyelő, 7 fő segédfelügyelő. 3 

fő adminisztratív dolgozó, 27 fő térfelügyeleti operátor és 3 fő vezető (főosztályvezető, 

osztályvezetők) volt. 

2019 áprilisától került sor a megüresedett járőrosztály-vezető munkakör betöltésére, 

novemberben a főosztályvezető-helyettes szüntette meg közös megegyezéssel a közszolgálati 

jogviszonyát. Az üres álláshelyek feltöltésére folyamatosan pályázat kerül kiírásra. 

 

Képzés, továbbképzés 

 

Az új belépők részére – amennyiben nem rendelkeztek vele – biztosítottuk a szakképesítés 

megszerzését. 

2019 decemberéig a Felügyelet munkatársai a köztisztviselők számára előírt kötelező 

továbbképzéseket sikeresen teljesítették. 

Három alkalommal kiegészítő képzés is megszervezésre került az év folyamán, ahol az 

intézkedés-taktikai ismereteiket bővíthették munkatársaink, konfliktuskezelést 

gyakorolhattak, valamint elsajátíthatták azokat a technikákat, amelyek alkalmazásával 

jogszerűen alkalmazhatják azokat a kényszerítő eszközöket, amelyeket jogszabályi 

felhatalmazás alapján használhatnak szolgálatellátásuk során. 

 

3. A feladatellátás tárgyi feltételei 

 

A Felügyelet feladatainak ellátásához a 2019. évben 5 személygépkocsi és 4 

segédmotorkerékpár állt rendelkezésre.  

A szolgálati gépjárművek figyelmeztető jelzéssel felszereltek, valamint három 

személygépkocsit figyelemfelkeltő, a kerület arculatához igazodó matricázással is elláttunk. 

A Gergely utca 112/A-B szám alatti telephelyén 2017. január 1-jétől a Felügyelet 

üzemeltetésében működik a térfelügyeleti központ is, a jelenlegi kameraszámhoz a személyi- 

és tárgyi feltételek adottak, a kameraszám dinamikus növekedése miatt azonban további 

munkaállomásokra, valamint azokat kiszolgáló operátorokra lesz szükség. 

 

Egyenruházat 

 

A 2019. évben tekintettel az új belépőkre és a kihordási időre beszerzési eljárás keretében új 

váltás egyenruhával láttuk el közterület-felügyelőinket.  

 

4. A feladatellátás jogszabályi környezetének változása 

 

Az általános feladatellátást befolyásoló lényeges jogszabályváltozás az év folyamán nem 

történt, a kisebb módosításokat az állomány megismerte, a napi munkavégzésben az 

alkalmazásuk megtörténik.  
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II. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖZÖS AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA, KÜLÖN 

FELADATOK, LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEK KEZELÉSE 

 

1. Együttműködés 

 

a) A Felügyelet vezetője részt vesz a Kőbányai Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

vezetőinek értekezletén hetente egy alkalommal. 

 

b) Hatékony az együttműködés a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (a 

továbbiakban: Kőkert Kft.) elsősorban az illegális hulladék elszállítása és a 

gyommentesítési intézkedések, valamint a közterületen lévő hiányosságok (köztéri 

öntözőrendszer, padok, játszótéri csapok stb.) bejelentése területén. A Felügyelet a 

2019. évben a Kőkert Kft.-nek összesen 634 alkalommal tett írásban bejelentést. 

(2018-ben ez a szám 512 volt). 

 

c) Szoros az együttműködés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársaival az 

utcanévtáblák, a járdák és a kerület kezelésében lévő utakon keletkezett kátyúk 

kezelése, valamint a kialakított fizetővárakozási övezet ellenőrzése terén.  

 

d) A Felügyelet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztályának jelzi az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságokat (utcanévtáblák és 

közlekedési táblák, kátyúk, járdahibák, kerítéshibák, oszlopok stb.) annak érdekében, 

hogy a hiányzó, illetve a megrongálódott utcanévtáblák, közlekedési táblák 

kihelyezésre, kicserélésre kerüljenek, valamint a kátyúzások és járdajavítások 

megtörténjenek.  

 

e) A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal szoros az együttműködés a térfelügyeleti 

reagálási feladatok közös végrehajtásában. Rendszeresen végez közös akciókat a 

Felügyelet a Rendőrkapitányság munkatársaival, a kiemelt rendezvényeken és nagy 

létszámban látogatott eseményeken.  

 

f) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal több alkalommal közös szolgálatot látott el a 

Felügyelet a Rákos-patak mentén, illetve a Felsőrákosi-rétek területén, továbbá a 

lomtalanítás alatt kerületi szinten kordináltan ellenőriztük a szabályok betartását. 

 

g) A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Szabálysértési 

Hatóságával kiemelkedő volt az együttműködés és az egyeztetés a szabálysértési 

eljárások sikeres lefolytatása érdekében.  

 

h) Szoros az együttműködés a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály közterület-

használati ügyeket, valamint környezetvédelmi ügyeket intéző munkatársaival. A 

közterület-használati engedélyek, elutasítások, kötelezések visszaellenőrzése a 

közterület-felügyelők részéről folyamatos. Az év folyamán rendszeresen 

közreműködtek az özönnövényekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtásában, 

az ellenőrzésekben és a visszaellenőrzésekben. 

 

i) A közúti forgalom szabályozásával kapcsolatos ügyekben megfelelő az együttműködés 

a Budapest Közút Zrt.-vel.  
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j) A közvilágítási berendezések közterületi hibáit a Felügyelet a Budapesti Dísz- és 

Közvilágítási Kft. felé jelezte hibaelhárítás céljából. 

 

k) Közreműködtünk az állatvédelmi hatósági feladatok ellátásában, valamint közös 

járőrszolgálatot láttunk el a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálattal. 

 

2. Kiemelt feladatok ellátása 

 

a) Nemzeti ünnepeink keretében lebonyolított önkormányzati rendezvények 

biztosításában vettünk részt. 

 

b) Az Isaszegi kerékpáros emléktúra zavartalan és balesetmentes lebonyolításában 

gépkocsizó és motoros járőrökkel vett részt a Felügyelet. 

 

c) A Felügyelet a Szent László Napokon közreműködött a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában és biztosításában. 

 

d) 2019. augusztusában a Rendvédelmi Napon a Felügyelet 12 fővel biztosította a 

rendezvényt. 

 

e) Szeptember hónapban a tanév megkezdésével az iskolák környezetében a gyermekek 

és a szülők biztonsága érdekében a közlekedési szabályok betartásának fokozott 

ellenőrzésére került sor. Több oktatási intézménynél biztosították a felügyelők a 

gyalogátkelőhelyeket a reggeli és a délutáni órákban. 

 

f) Egész évben járőrszolgálatban ellenőrizték a felügyelők a kerületben lévő parkok, 

kutyafuttatók és játszóterek rendeltetésszerű használatát, a hiányosságokat a Kőkert 

Kft., valamint a Városüzemeltetési Osztály felé jelezték. 

 

g) Az Újköztemető környékén Mindenszentekkor és Halottak Napján a forgalmat a 

Felügyelet 10 fővel biztosította együttműködve a rendőrség és a polgárőrség 

munkatársaival. 

 

h) December hónapban a Szent László téren felállított betlehemi jászolt folyamatosan 

ellenőriztük. 

 

i) December hónapban a rendőrséggel közösen ellenőriztük az Örs vezér terét. 

 

j) Egész évben kiemelt ellenőrzésre került sor a Hungexpo rendezvényeihez kötődően 

hétvégi napokon is a parkolási rend fenntartása érdekében. 

 

3. Lakossági bejelentések kezelése 

 

A Felügyelet diszpécserszolgálatához a 2019. évben 621 esetben érkezett lakossági bejelentés 

(2018-ban 566 esetben). 

 

A bejelentések jellemzően hajléktalan személyekkel, illegális hulladék elhelyezésével, 

közterületen történő alkoholfogyasztással, ebtartási szabályok megsértésével, kidöntött 

jelzőtáblákkal és közterületen álló roncsautókkal voltak kapcsolatosak.  
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A Felügyelet a bejelentéseket minden esetben ellenőrizte, és a szükséges intézkedéseket 

megtette, illetve kezdeményezte a hatáskörrel, feladatkörrel rendelkező hatóság, szervezet 

eljárását. A bejelentővel az intézkedő felügyelő indokolt esetben a kapcsolatot személyesen is 

felvette. 

 

A Felügyelet fontosnak tartja a kőbányai lakossággal való jó kapcsolattartás megőrzését és 

továbbfejlesztését. A lakosság jelzéseit minden esetben kivizsgálta szükség esetén a bejelentő 

személyes bevonásával. A lakossági bejelentéseket követően a Felügyelet munkatársai a 

lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érkeztek, és indokolt esetben intézkedtek. 

 

Az elmúlt év során a lakossági visszajelzések azt bizonyították, hogy a fokozott hatósági 

jelenlét (a Felügyelet, a rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség) a kerületben élők 

biztonságérzetére kedvező hatással volt.  

 

III. A KÖZTERÜLETEK RENDJE ÉS A KÖZTISZTASÁG JAVÍTÁSA, 

FENNTARTÁSA, AZ EGYES JOGSZABÁLYSÉRTÉSEK KEZELÉSE 

 
1. Közterület-használati ügyek 

 

Folyamatos feladat az engedély nélküli közterület-használat, illetve az engedélytől eltérő 

közterület-használat ellenőrzése.  

 

A Felügyelet minden esetben megkapja a közterület-használati kérelmek elbírálása kapcsán 

született határozatokat. A közterület-használati ügyintézéshez történő visszacsatolás 

érdekében az ellenőrzés eredményéről minden esetben írásos feljegyzés és fényképfelvétel 

készült a közterület-használati ügyintéző részére. 

A 2019. évben 134 alkalommal került sor közterület-használati hozzájárulás ellenőrzésére. 

(2018. évben 413 alkalommal). A csökkenést az okozza, hogy a Hatósági Főosztály külön 

megjelöli azokat a hozzájárulásokat, amelyek ellenőrzését kéri. 

 

2. Jogosulatlan közterületi értékesítés 

 

A tulajdonos hozzájárulása nélküli árusítás szabálysértés elkövetőit rejtett figyelőpontokról, 

továbbá a térfelügyeleti központ munkatársainak segítségével hatékonyabban derítettük fel.  

Az intézkedések során a nagyobb visszatartó erő érdekében a közterület-felügyelők az 

alkalmazott szankción túl minden esetben a dolog ideiglenes elvételéről is döntöttek, melyet 

az eljáró szabálysértési hatóságnak adtak át. A szabálysértési hatóság a romlandó árut 

megsemmisíti, az egyéb árucikkeket segélyszervezeteken keresztül hasznosítja. A 2019. 

évben 6 alkalommal tettek feljelentést a közterület-felügyelők a közterületi értékesítés 

szabályainak megsértőivel szemben, 2 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 
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3. Koldulás 

 

A közterületeken zaklató módon kolduló személyekkel szembeni intézkedéseink során a 

feljelentések és a helyszíni bírságok száma növekedett. Összességében a diagramok is jól 

szemléltetik, hogy a szabálysértés visszaszorítására tett intézkedéseink eredményesek voltak, 

bár a tavalyi évben kisebb növekedés tapasztalható, de 2015-höz képest a harmadára esett 

vissza az elkövetések száma, ezt a szintet a továbbiakban is tartani, illetve csökkenteni kell. 

 

 

 
 

4. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 

 

A Felügyelet egyik kiemelt feladata a lakosságot is jelentős mértékben irritáló, közterületen 

történő szeszesital-fogyasztás megakadályozása, visszaszorítása. Jellemző, hogy a 

közterületen alkoholt fogyasztók többsége hajléktalan személy. Az ellenőrzési célpontok 

között kiemelten szerepeltek a lakossági panaszbejelentéssel érintett helyszínek. 

 

A 2019. év folyamán összesen 985 intézkedésre került sor. Jellemzően a Városközpontban a 

Kőrösi Csoma Sándor sétányon, a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Szent László téren, a Liget 

téren, a Gyakorló, a Kis Pongrác, és az Újhegyi lakótelepeken, valamint a Maglódi úton és a 

Kozma utcában került sor intézkedésre.  

 

A közterület-felügyelői intézkedéseket a 2019. évben a szigorúbb fellépés jellemezte. A 

lakosságot zavaró magatartás visszaszorítása érdekében több alkalommal célzott akciót is 
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szervezett a Felügyelet. A továbbiakban is megkülönböztetett figyelmet fordít a jogsértő 

magatartás visszaszorítására, és ezáltal a lakosság nyugalmának biztosítására. 

 

A jogsértés szankcionálása során több alkalommal egyeztettünk a szabálysértési hatósággal, 

és mivel az elkövetői kör jellemzően a lakóhely nélküli személyek közül kerül ki, nagyobb 

számban éltünk a helyszíni bírságolás lehetőségével, amennyiben az elkövető a szabálysértést 

a helyszíni intézkedés során elismerte. A szabálysértési eljárások kezdeményezésének száma 

is jelentősen emelkedett, mivel jellemzővé vált, hogy az elkövető a részére felajánlott 

helyszíni bírságot nem fogadta el, illetve rövid időszakon belül ugyanezen cselekményért 

többször is kellett vele szemben intézkedni. Több esetben a hatékonyság érdekében a 

közterület-felügyelők a szabálysértés eszközét képező szeszesital ideiglenes elvételéről és 

annak a szabálysértési hatóság részére történő továbbadásáról döntöttek. 

 

 
 

 

 

 



 11 

5. Közerkölcs megsértése 

 

Ha a személy közterületi zavaró magatartása olyan mértékű, hogy a garázdaság tényállása 

még nem állapítható meg, de egyébként a közerkölcsöt sérti, úgy élve a szabálysértési törvény 

adta lehetőséggel a közerkölcs megsértése miatt intézkednek a felügyelők. Ez a szabálysértési 

tényállás természetesen nem csak az alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel 

szemben állapítható meg, hanem valamennyi olyan esetben, amikor az elkövetői magatartás 

azt indokolja. A grafikonon is látható, hogy a 2018. évben a tudatmódosító szer hatása alatt 

álló személyek miatt a korábban tapasztaltnál jelentősen több ilyen típusú intézkedés volt, a 

2019. évben az intézkedések száma némileg csökkent. 

 

A 2019. évben 38 személlyel szemben intézkedtek a közterület-felügyelők közerkölcs 

megsértése szabálysértés elkövetése miatt. 

                

 
 

6. Ebtartás 

 

A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték a lakótelepeket, illetve azok környékét, 

valamint mindazokat a területeket, amelyekkel kapcsolatosan a polgárok bejelentéssel éltek. 

Az ellenőrzések során a felügyelők tájékoztatták a polgárokat a jogszabályokról, és 

figyelmeztették őket a jogkövető magatartásra. Egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a 

kutyatulajdonosok a kutyaürüléket zacskóval felszedik és kidobják. Ehhez hozzájárul az is, 

hogy a kerület több pontján kutyaürülékgyűjtő-edények vannak elhelyezve, illetve azokat 

áthelyezzük az igényeknek megfelelően.  A közterület-felügyelők a gyűjtőket is ellenőrzik, és 

szükség esetén jelzik az ürítés vagy a pótlás szükségességét a Kőkert Kft. munkatársainak. 

Napi munkakapcsolat van a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálattal, rendszeresek a közös 

ellenőrzések, illetve minden esetben a megfelelő segítséget nyújtotta a Felügyelet a 

Járőrszolgálatnak. Veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 20 esetben intézkedtek a 

közterület-felügyelők. 
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7. Köztisztasági szabálysértések 

 

A közterület-felügyelők kiemelt feladata a közterületek tisztaságának védelme. A 2019. évben 

számos alkalommal hajtottunk végre ellenőrzéseket rejtett figyelőpontokról, illetve a 

térfelügyeleti központ munkatársai is kiemelt feladatként kezelték az illegális 

hulladéklerakást. Ezekkel a módszerekkel a hatékonyságunk és a tettenérések száma megnőtt, 

ez az intézkedések számában is megmutatkozik. A 2019. évben 238 alkalommal 

kezdeményeztek intézkedést köztisztasági szabálysértés miatt. 
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8. Illegális hulladék, özönnövényekkel, valamint a közterületek rendjével kapcsolatos 

intézkedések 

 

Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. 

Kgy. rendelete, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 

18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján az ingatlan 

tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá a járda 

és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- 

és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. 

 

A 2019. évben összesen 311 ingatlan esetében történt meg értesítés elhelyezése a 

gyommentesítési, valamint a síkosságmentesítési feladatok elvégzése érdekében. A Hatósági 

Főosztály munkatársaival az özönnövény-mentesítési program keretében megtörtént a kerület 

bejárása, illetve visszaellenőrzése is. 

 

Jelentős gondot okoz a kerületben a nagymennyiségű illegális hulladék megjelenése. Bár 

figyelőszolgálatainkkal több területet is ellenőrzünk, a hulladéklerakók új helyszíneket is 

találnak a kihelyezésére. Közterület-felügyelőink, amennyiben illegális hulladékot észlelnek, 
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soron kívül értesítik az elszállításra kijelölt szervezeteket. A 2019. évben a Kőkert Kft.-t 468 

esetben, az FKF Zrt.-t 38 esetben értesítettük. 

 

9. Közlekedési, közúti ellenőrzések 

 

A Felügyelet egész évben kiemelt feladatként kezelte a közúti jelzőtáblák meglétének és 

állapotának ellenőrzését. A jelzőtáblák hiányát, valamint a kidöntött, megrongálódott 

jelzőtáblák pótlását, cseréjének szükségességét a Városüzemeltetési Osztálynak jelentették.  

 

Ugyancsak részükre továbbították az úthibákkal, járdahibákkal és egyéb közúti problémákkal 

kapcsolatos észleléseiket. A 2019. évben 136 esetben jeleztek a Városüzemeltetési Osztály 

felé. 

 

Több esetben tapasztalták a közterület-felügyelők, hogy a növényzet a közúti jelzéseket 

eltakarja, ezek az esetek a Kőkert Kft. felé jelzésre kerültek a növényzet megritkítása 

érdekében. 

 

10. Közúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedések 

 

A közterület-felügyelők közúti közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési intézkedéseiket a 

megállási és várakozási tilalmak megszegőivel szemben alkalmazzák.  

 

Kiemelt figyelmet fordított a Felügyelet az egészségügyi szolgálat részére kijelölt kizárólagos 

parkolóhelyek jogosulatlan használóival szembeni fellépésre biztosítva ezzel az egészségügyi 

szolgálat orvosainak a zavartalan várakozást a rendelési időkben. 

 

A közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt összesen 2462 esetben intézkedtek 

közterület-felügyelőink. A megállási és várakozási tilalmakat megszegők száma növekvő 

tendenciát mutat, visszavezethető ez a megnövekedett gépjárműszámra és a parkolási 

lehetőségek korlátozott számára. 

 

A feljelentések közvetlenül az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BRFK 

Központi Közlekedési Szabálysértési Osztályára kerültek megküldésre. 

 

Összességében értékelve a közlekedési szabálysértések miatti intézkedéseket megállapítható, 

hogy a felügyelők hatékonyan képesek fellépni a szabálysértőkkel szemben. A tavalyi évben 

jellemzően szabálysértési eljárás kezdeményezésével éltek a felügyelők a nagyobb visszatartó 

erő érdekében. 

 

11. Közlekedési szabályszegéssel kapcsolatos közigazgatási bírságok 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) felhatalmazást ad a 

közterület-felügyelőnek közigazgatási bírság kiszabására a behajtási tilalomra, a kötelező 

haladási irányra, valamint a korlátozott forgalmú övezetekre vonatkozó szabályokat 

megszegőkkel szemben. A 2019. évben közterület-felügyelőink 93 alkalommal intézkedtek a 

Kkt. szabályainak megszegése miatt.  
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13. Szabálytalanul elhelyezett járművek kerékbilinccsel történő rögzítése 

 

2016 novemberében a Felügyelet elkezdte alkalmazni a közterületen szabálytalanul 

elhelyezett gépjárműveknek – a további intézkedések foganatosításának érdekében – 

kerékbilinccsel történő rögzítését. Fontos kiemelni, hogy a kerékbilinccsel történő rögzítés 

önmagában nem büntetés, hanem olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az intézkedő 

felügyelő intézkedés alá tudja vonni a szabályok megsértőjét, hiszen az intézkedési jogkör a 

megállási és várakozási szabályok megsértőivel szemben áll fenn, így a szabálysértő 

jellemzően nem tartózkodik a helyszínen az észleléskor. A 2019. évben 637 alkalommal 

rögzítettek kerékbilinccsel szabálytalanul elhelyezett járműveket. A kerékbilincs 

alkalmazásának száma 2018-ban 508 volt, az emelkedés a közlekedési morál romlását jelzi 

figyelemmel arra, hogy a rögzítést mozgáskorlátozott parkoló jogosulatlan igénybevétele, 

járdán történő szabálytalan várakozás és az úttest területén kívüli megállás és várakozás 

esetén alkalmazták a felügyelők. 
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14. Járműelszállítás 

 

A közterületen tárolt és lejárt műszaki vizsgájú vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket a 

Felügyelet rendszeresen ellenőrizte. A lakossági bejelentésekben jelzett, valamint a 

közterületi ellenőrzéseken észrevételezett lejárt műszaki vizsgájú és rendszámnélküli 

gépjárművekkel kapcsolatosan a Felügyelet 683 alkalommal helyezett el értesítést a 

gépjárművek szélvédőjére. Az értesítést követően a gépjárművek jelentős részét a 

közterületről eltávolították. Kőbánya közterületeiről a 2019. évben 96 gépjármű elszállítása 

történt meg.  

 

 

                 
 

15. Bódítószer fogyasztása 

 

A Rendelet lehetőség nyújt arra, hogy azokkal a személyekkel szemben is intézkedést 

kezdeményezhessenek közterület-felügyelőink, akik olyan szert fogyasztottak, melytől bódult 

állapotba kerültek, viselkedésük azonban nem meríti ki sem a garázdaság, sem a közerkölcs 

megsértése szabálysértést. A 2019. évben 12 alkalommal kezdeményeztek ilyen intézkedést 

közterület-felügyelőink.  

 

16. Személyazonosság igazolásának megtagadása 

 

Közterület-felügyelőink intézkedései egyre sokrétűbbek, több alkalommal kerülnek személyes 

kapcsolatba a szabályszegő személyekkel. Ezekben az esetekben nem minden alkalommal 

zökkenőmentes az intézkedés, az intézkedés alá vont személy némely esetben nem hajlandó 

magát a közterület-felügyelőnek igazolni. Ilyen esetben a közterület-felügyelő tájékoztatja az 

elkövetőt, hogy ezzel újabb jogsértést követ el. Amennyiben ennek hatására sem igazolja 

magát az elkövető, a közterület-felügyelő rendőrt hív, és az elkövetett szabályszegés miatti 

szankció mellett már a személyazonosság igazolásának megtagadása miatt is szankciót 

alkalmaz. A 2019. évben 50 alkalommal intézkedtek közterület-felügyelőink. 
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17. Tiltott helyen történő dohányzás 

 

A lakosságot nagy mértékben zavarja, hogy bár a szabályozás már régóta tiltja bizonyos 

közterületeken a dohányzást (pl.: tömegközlekedési eszköz megállóhelyein), mégis sokan 

megszegik ezeket a szabályokat. Közterület-felügyelőink a térfelügyeleti központ 

munkatársainak segítségével több esetben is hatékonyan léptek fel a kiemelet közlekedési 

csomópontoknál a dohányzás szabályait megszegőkkel szemben. A 2019. évben 62 

alkalommal kezdeményeztek intézkedést.  
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18. Kőbánya rendjének, rendezettségének védelme 

 

 A Felügyelet lakossági bejelentésre, illetve ellenőrzései során hivatalból szankcionált több 

olyan magatartást, mely a lakókat nagy mértékben zavarta. Ilyenek voltak a csendháborítás 

szabálysértés, melyre 6 alkalommal intézkedtek, gazdátlan állat etetése, melyre 3 alkalommal 

intézkedtek. 
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19. Térfelügyeleti rendszer 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan 

folyamatos és megkülönböztetett figyelmet fordít Kőbánya közbiztonságának fenntartására, 

fejlesztésére. Ennek keretében az Önkormányzat 2010. óta folyamatosan fejleszti és 

modernizálja a térfelügyeleti rendszert. A térfelügyeleti rendszer működtetése a 2017. év 

elején került át a Budapest X. kerületi Rendőrkapitányságtól a Felügyelethez. 

 

A Térfelügyeleti Osztály tevékenysége statisztikai adatainak 2 legfőbb jellemzője a 

kamerákon keresztül észlelt, szabálysértési, bűnügyi, közigazgatási események száma, 

valamint a kimentett felvételekkel kapcsolatos adatkérések mennyiségi mutatói. Az elmúlt 3 

év statisztikai adatait elemezve összességében elmondható, hogy az adatkérések száma 

folyamatosan növekszik, a társhatóságok egyre inkább igénybe veszik ezt a szolgáltatásunkat. 

Az adatszolgáltatások számadatainak változásairól, valamint az abban tapasztalt arányok 

változásairól a következő táblázat és grafikonok adnak tájékoztatást. 

  
Szabálysértés 

miatt kért 

adat 

Közlekedési 

adatkérés 

Bűnügyben 

történt 

adtakérés 

Egyéb 

adatszolgáltatás 

Összes 

adatszolgáltatás 

2017 33 20 54 2 109 

2018 33 30 76 1 140 

2019 21 24 121 4 170 
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Az adatszolgáltatás két típusát érdemes megkülönböztetni. Ez egyrészt lehet önkéntes, 

másrészt közigazgatási, szabálysértési vagy bűnügyi eljárás keretében lefoglalt. A 

szabálysértési hatóságok leterheltsége, valamint az eljárások költségeinek csökkentése 

érdekében a Felügyelet szinte minden, a Járőr Osztály által indított szabálysértési eljárásban – 

a felügyelet hatáskörébe tartozó közlekedési szabálysértések kivételével – önkéntes 

adatszolgáltatást teljesít, a kimentett felvételeket bizonyítékként továbbítja az eljárás 

lefolytatására jogosult hatóságok részére. A térfelügyeleti rendszer kapacitását természetesen 

a Rendőrség, azon belül is a X. kerületi Rendőrkapitányság használja ki a legnagyobb 

mértékben. Elenyésző számban, ám annál fontosabb ügyekben találkozhatunk ügyészségi, 

bírósági, titkosszolgálati, közigazgatási ügyekben történt megkeresésekkel is, valamint egyre 

több esetben fordul elő magánszemélyek által kért adatmentés.  

 

Külön érdemes említést tenni a kábítószer terjesztésével és használatával összefüggésben kért 

adatokkal kapcsolatban. Az elmúlt 2 évben több alkalommal is nagy hatékonyságról tett 

tanúbizonyságot a térfelügyeleti rendszer az említett cselekményekkel kapcsolatban 
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szolgáltatott bizonyítékok terén. A kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatban kért 

adatok nagy általánosságban az előzetesen hónapokon keresztül megfigyelt területek utáni 

rendőri akciókkal hozhatók nagyobb számban összefüggésbe. Elmondható, hogy a 

térfelügyeleti rendszer hatékony üzemeltetése nélkül ezek az akciók nem vagy csak részben 

lehettek volna ilyen pontosan és nagy számú elkövető elfogásával lebonyolíthatóak. Az ehhez 

kapcsolódó adatszolgáltatások számadatai is láthatók a fentebbi táblázatban.  

 

A Térfelügyeleti Osztály tevékenységéhez kapcsolódó másik mutató az észlelések száma, 

amely a rendszer üzemeltetésének átvételét követően emelkedésnek indult, és a folyamatos 

emelkedés azóta sem állt meg. 

 

A fejlesztések során a 2019. évben az Óhegy városrészben 8 kamera, a Hős utcában 2 kamera, 

a Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna utca kereszteződésében 3 kamera került telepítésre. A 

Sportliget rehabilitációjának első részében az újonnan megépített sportpályákhoz 4 új kamera 

került kiépítésre. A térfelügyeleti rendszer nem integrált részét képező napelemes kamerás 

hálózatunk is nagyobb lett, az eredetileg a Kőrösi sétány 18. számhoz, valamint az Óhegy 

park kutyafuttatója mellé telepített kameráink mellé további 4 került kihelyezésre az Óhegy 

park játszótereihez, 1 a Kolozsvári utcában a „Legyen TERED” közbiztonsági program 

keretében rehabilitált területre, egy további pedig az Újhegyi sétány állandó kamerák által 

nem belátható területének megfigyelése céljából. A Kertváros biztonságát újabb 8 napelemes 

eszköz kihelyezésével tudtuk megerősíteni. A fejlesztések következtében a rögzített helyszínű 

kameraállomány száma 120-ra, míg a napelemes eszközpark 16-ra növekedett.  

 

A 2019. évben befejeződött a teljes rendszer korszerűsítése, valamennyi rendszerben lévő 

kamera a kor színvonalának megfelelő minőségű, HD felbontású kép rögzítésére alkalmas. Az 

elmúlt évben a törvényi előírások változása miatt szükségessé vált a térfelügyeleti rendszer 

tárolókapacitásának közel négyszeresére történő növelése, mely befejeződött, így a 

társhatóságok és a Járőr Osztály munkatársai is immáron nyolc nap helyett 30 napra 

visszamenőleg menthetnek és kérhetnek ki adatokat, felvételeket. 

 

A beszámoló végén a teljesség igénye nélkül összeállításra került néhány esemény az elmúlt 

évek észleléseinek sokszínűségét bemutatva. 

 

 

Időszak Észlelések száma 

2017 3099 

2018 8131 

2019 8207 
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naptári évekre vonatkoztatva

 

 

Összeállítás a térfelügyeleti szolgálat által észlelt eseményekről 

 

2019. január 12-én a térfelügyeleti operátor észlelt a Liget tér területén egy hajléktalan 

személyt, aki nagyon rossz egészségügyi állapotban volt. A helyszínre irányított járőröknek a 

személy elmondta, hogy nagyon fázik, de nincs hova mennie. A diszpécser kérésére a 

Menhely alapítvány krízisjárműve az Előd utcai ellátó intézménybe szállította. 

2019. március 12-én a térfelügyeleti szolgálat az Újhegyi sétányon észlelt egy körözött 

személyt. A személyt a központ jelzésére a rendőrség elfogta és előállította. 

2019. április 8-án a szolgálat észlelte, hogy egy magatehetetlen férfit fosztanak ki a Sírkert 

utcai villamosmegálló padjainál. A Rendőrség egyidejű értesítése mellett az elkövetőt 

nyomon követték, a későbbiekben elfogásra került. 

2019. május 5-én a Maglódi úton szolgálatunk egy földre eső, erősen vérző fejű személyt 

észlelt. A diszpécser által továbbított utasításra a járőrszolgálat a helyszínre érkezett, a sérültet 

elsősegélyben részesítette, majd azt a mentőszolgálat kiérkező munkatársának stabil 

állapotban átadta.  

2019. május 24-én a szolgálat észlelése alapján járőreink érkeztek a Kőrösi sétányra, mert ott 

észlelték, amint egy férfi szélvédőmosó folyadék elfogyasztásával kíván alkoholt a 

szervezetébe juttatni. A mentők érkezéséig a személyt feltartóztatták, a mentőknek átadták, 

valamint szeszes ital fogyasztása miatt hatósági eljárást kezdeményeztek.  

2019. július 21-én a szolgálat feltehetően drog fogyasztását észlelte a Liget tér területén. A 

fogyasztással gyanúsítható személyt a Rendőrség elfogta, előállította. 

2019. augusztus 26-án a Kőrösi út és a Kápolna utca kereszteződésében verekedő, garázda 

személyeket észleltek. A közös járőrözésben részt vevő kollégák a személyeket igazoltatás alá 

vonták, valamint egy személy a helyszínen elfogásra került. 

2019. szeptember 29-én a Bihari utca területén drogot fogyasztó személyek miatt kértünk 

rendőri intézkedést, mely a személyek elfogásával, valamint a helyi kapitányságra történő 

előállításával fejeződött be. 

2019. november 29-én a Kápolna utcában ismét egy kifosztás elkövetését rögzítették. Az 

elkövető személy ez esetben is elfogásra, valamint előállításra került. 
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20. Feladatok a 2020. évre 

 

Az idei év kiemelkedő feladata a közterületek rendjének további javítása kiemelt figyelemmel 

a lakosságot leginkább irritáló jelenségek visszaszorítására, különösen a közterületi 

hulladéklerakások, szeszesital-fogyasztás és köztisztasági szabálysértések csökkentésére, 

valamint a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatására. 

 

Budapest, 2020. április 21. 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 


		2020-04-21T21:35:46+0200
	dr. Szabó Krisztián


		2020-04-21T21:36:25+0200
	dr. Szabó Krisztián




