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Mit kell tudni
a közterületfelügyeletrõl?
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A felügyelet bemutatása

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a
képviselõ-testület döntése alapján 2012. július 1. napján jött
létre, önálló költségvetési szervként. Ezzel egyidejûleg megszûnt a Fõvárosi Közterület-felügyelet XIII. Kerületi Alközpontja, amely a fõvárossal kötött megállapodás alapján 1997.
május 1-jétõl szolgálta a kerületben élõk nyugalmát, a közterületek rendjének fenntartását.
A felügyelet alapító okirata, valamint szervezeti és mûködési szabályzata megtalálható az önkormányzati honlap
(www.budapest13.hu) címoldaláról megnyitható közterület-felügyelet rovatban. A felügyelet létszáma 39 fõ: ebbõl
22 fõ a közterület-felügyelõk-, tizenhárom a segédfelügyelõk
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létszáma, a szervezet mûködésével kapcsolatos szervezési,
irányítási és logisztikai feladatokat négyen látják el.
A felügyelet az év minden napján 07.00-tõl 19.00 óráig
tart ügyeletet központjában, a Hajdú utca 29. szám alatt (bejárat a Fáy utca felõl). Járõrszolgálatot folytat, és területfelelõsi rendszert mûködtet a kerület teljes közigazgatási területén, az aluljárók kivételével, amelyek a Fõvárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának kompetenciájába tartoznak.
A járõrszolgálatot teljesítõ közterület-felügyelõk segédfelügyelõvel, járõr-párban tevékenykednek, napi feladataikat és útvonalukat a reggeli eligazításokon határozza meg
számukra az ügyeletes. A területfelelõsi közterület-felügyelõi munkakört betöltõk a számukra meghatározott állandó
körzetben, gyalogosan látják el feladataikat, azok jellegéhez
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igazodva egyedül, párosával, a járõrszolgálathoz csatlakozva,
vagy segédfelügyelõvel.
A területfelelõs közterület-felügyelõi csoport tagjainak
nevét, telefonszámát, valamint a hozzájuk tartozó körzetek
határait a már említett web címen találják meg az érdeklõdõk.
A szervezet tevékenysége természetesen a jelzett idõhatárokon túlra is kiterjed: ellenõrzi a vendéglátóhelyek közterület használati megállapodásaiban foglaltak betartását, biztosítja a pihenni vágyók nyugalmát. Feladatainak teljesítése
során szoros együttmûködést valósít meg az önkormányzat
tulajdonában lévõ videokamerás térfelügyeleti rendszer operációs központjával, a polgármesteri hivatal osztályaival, valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divíziójának parkolás-felügyelõi-, és parkgondnoki hálózatával.
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A felügyelet együttmûködési megállapodások alapján
együttmûködik a Fõvárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, a BRFK XIII. Kerületi Rendõrkapitánysággal,
valamint az Angyalföld Polgárõr Egyesülettel. A szervezet
reagálási gyorsaságát és a végrehajtott intézkedések teljes
körû dokumentálását mûholdas helymeghatározóval kombinált informatikai rendszer támogatja, amelynek adatai
nem törölhetõk az adattárból.

Rendeltetés

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet jogállását, illetékességét és hatáskörét jogszabályok határozzák
meg, feladatainak részletes felsorolását a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. A felügyelet legfontosabb feladatai:
l az önkormányzati vagyon védelme,
l a hatályos jogszabályokban, a fõvárosi és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott közlekedési és
magatartási szabályok betartatása,
l a szabályszegések és szabálysértések megelõzése, megszakítása,
l befejezett szabálysértések esetén a jogszabályban rögzített
helyszíni bírság kivetése, vagy
l eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
A szervezet a szolgálat szervezésekor és végrehajtásának
teljes folyamatában ügyfélközpontú szemlélet megvalósítására törekszik, amelynek legfõbb célkitûzése nem a bírságolás, a büntetés, hanem a közösség szolgálata, a szabálysérté-
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sek megelõzése, a közterületek élhetõbbé, biztonságosabbá,
barátságosabbá tétele. Fontos, hogy szabálysértések esetében csak akkor van lehetõség figyelmeztetés alkalmazására,
ha a szabálysértõ a helyszínen tartózkodik, és a figyelmeztetés a szabálysértés megszakítását eredményezheti.

Eljárási szabályok

A közterület-felügyelõ szolgálatának teljesítése során hivatalos személy, aki fokozott törvényi oltalom alatt áll. A
szervezethez tartozását fényképes igazolvány, sorszámozott
jelvény és egyenruha igazolja. Joga van az intézkedéssel érintett személy igazoltatására, jármû megállítására, valamint a
2012. évi CXX. törvény által meghatározottak szerint személyes szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtására
és kényszerítõ eszközök használatára. A közterület-felügyelet jogalkalmazói munkájának jelentõs részét a szabálysértési törvényben (2012. évi II. törvény 224. §) meghatározott,
a közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése
miatti eljárások teszik ki.
A jogalkotó által a közterület-felügyelet intézkedési körébe sorolt szabálysértések megállapítását követõen, ha a szabálysértés megszakítására szóbeli figyelmeztetéssel nincs
mód, a közterület-felügyelõk pénzbírságot szabnak ki,
amelynek mértékét kormányrendelet határozza meg: a
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet minden
egyes KRESZ-szabály megsértésére fix összegû bírság kiszabását írja elõ, összegét pontosan meghatározva, attól a közterület-felügyelõk nem térhetnek el.
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A KRESZ megsértésének jogszabályban meghatározott
eseteivel kapcsolatos felügyelõi munka egyszerûsített folyamata a következõ:
l Szabálysértés észlelése, annak eldöntése hogy a felügyelõ
figyelmeztetést alkalmaz, vagy bírságot szab ki.
l Ha nincs mód figyelmeztetésre, bírság kiszabása a fenti
kormányrendeletben meghatározottak alapján, és errõl
tájékoztató nyomtatvány elhelyezése a szabálysértõ gépjármûvének ablaktörlõje alatt, postai befizetési utalványnyal. Ha a szabálysértés elkövetõje a szabálysértést elismerve a helyszínen hagyott csekken – 30 napon belül –
befizeti a bírságot, az eljárás lezárul.
l A befizetés elmaradása esetén részletes tájékoztató és postai befizetési utalvány tértivevényes megküldése a szabálysértés eszközéül használt gépkocsi tulajdonosának/üzembentartójának. Átvételét követõen 30 nap áll a
szabálysértõ rendelkezésére a bírság megfizetésére.

7

közterület_közterület.qxd 2013.12.10. 11:11 Page 8

l
l

l

8

Ha a bírságot határidõn belül befizetik, az eljárás lezárul.
Ha nem, akkor
a közterület-felügyelet szabálysértési feljelentést tesz a szabálysértési hatóságnál. Ez Budapesten a Fõvárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala, vagy a BRFK VIII. Kerületi Rendõrkapitányság Központi Közlekedési Szabálysértési Osztálya. Hogy mikor melyik hatóságnál történik a
feljelentés, azt az említett kormányrendelet szabályozza.
A szabálysértõk adatait a felügyelet továbbítja a szabálysér té si nyil ván tar tá si rend szer be (Köz igaz ga tá si és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, illetve Nemzeti Közlekedési hatóság nyilvántartása, a szerint, hogy melyik hatóság bírálja el az adott szabálysértést).
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Fontos, hogy a közterület-felügyelet nem rendelkezik sem
jogorvoslati, sem méltányossági jogosultsággal: mindezekre
a szabálysértési törvény csak az illetékes szabálysértési hatóságoknak biztosít lehetõséget. Ezért a felügyelet nem engedheti el a jogszerûen kivetett bírságot, nem mérsékelheti annak összegét, és nem adhat a bírság rendezésére részletfizetési lehetõséget sem. A határidõn túl, vagy nem a meghatározott mértékben befizetett bírságot a felügyelet visszautalja
a befizetõnek, és az eljárást úgy folytatja, mintha befizetésre
nem került volna sor.
Helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése
esetén a közterület-felügyelõ 5000-tõl 50 000 forintig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki, vagy eljárást kezdeményezhet a Polgármesteri Hivatal jegyzõjénél. A jegyzõ által, a
közigazgatási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás végén a bírság összege 150 000 forintig növekedhet.

A közterület-felügyelet szeme

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat az elmúlt
években a fõváros egyik legnagyobb és legkorszerûbb videokamerás térfelügyeleti rendszerét építtette ki kerületünkben, amelynek fejlesztése folyamatosan napirenden van. A
több, mint kétszáz kamerából álló rendszer új kameráinak
felszerelési pontjaira a BRFK XIII. Kerületi Rendõrkapitányság vezetõje tesz javaslatot, amit a Képviselõ-testület
hagy jóvá. A kamerák helye a felügyelet honlapján
megtekinthetõ. A térfelügyeleti rendszer, amely az elmúlt
években számos súlyos – közöttük életellenes – bûncselek-
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mény felderítéséhez szolgáltatott bizonyítékokat, hatékonyan és jól hasznosul a közterület-felügyelet napi munkája
során. A rendszer operátor központja megszakítás nélkül,
éjjel-nappal ellenõrzi a kerület legfrekventáltabb közterületeit, és az intézkedést igénylõ észlelésekrõl azonnal tájékoztatja az intézkedésre hivatott hatóságokat. Az operátor központ szakmai felügyelete, valamint a rendszerhez tartozó
adatkezelési tevékenység a közterület-felügyelet feladatkörébe tartozik. Az üzemeltetést végzõ operátorok állandó
összeköttetésben vannak a felügyelet ügyeletével, amely a
tõlük kapott információk alapján havonta több száz intézkedést kezdeményez a járõrszolgálatnál, illetve a területfelelõs
közterület-felügyelõknél. A térfelügyeleti rendszer 72 órán
át tárolja a kamerák által közvetített adatokat – ezt követõen
automatikusan felülírja azokat.
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A közterület-felügyelet a tulajdonosnak szóló figyelmeztetést követõen elszállíttatja a forgalomban való részvételre alkalmatlan (roncs) és érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezõ jármûveket a kerület közterületeirõl. Az elszállított
jármûvek adatai a felügyelet honlapján megtalálhatók.

Minta István

A közterület-felügyelõt egyenruhája, arcképes igazolványa és
sorszámozott jelvénye igazolja.
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A közterület-felügyeletre vonatkozó
fontosabb jogszabályok
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletrõl,
l 2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartó rendszerrõl,
l 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésrõl,
l 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország települési önkormányzatairól,
l 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.
A közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek megtalálhatók az önkormányzati honlap
közterület-felügyeleti rovatában.
l

Elérhetõségek
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
l cím: 1139 Budapest, Hajdú utca 29. (bejárat a Fáy utca felõl)
l telefonszám/fax: 359-9419, 239-6060
l mobil: +36 (30) 460-9355
l web: http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruletikozterulet-felugyelet
l e-mail: ktf@bp13.hu, ktf-ugyelet@bp13.hu
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