
Mit kell tud ni
a köz te rü let-
fel ügye let rõl?
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A fel ügye let be mu ta tá sa

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Köz te rü let-fel ügye let a
kép vi se lõ-tes tü let dön té se alap ján 2012. jú li us 1. nap ján jött
lét re, önál ló költ ség ve té si szerv ként. Ez zel egyi de jû leg meg -
szûnt a Fõ vá ro si Köz te rü let-fel ügye let XIII. Ke rü le ti Al köz -
pont ja, amely a fõ vá ros sal kö tött meg ál la po dás alap ján 1997.
má jus 1-jé tõl szol gál ta a ke rü let ben élõk nyu gal mát, a köz te -
rü le tek rend jé nek fenn tar tá sát. 

A fel ügye let ala pí tó ok ira ta, va la mint szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za ta meg ta lál ha tó az ön kor mány za ti hon lap
(www.budapest13.hu) cím ol da lá ról meg nyit ha tó köz te rü -
let-fel ügye let ro vat ban. A fel ügye let lét szá ma 39 fõ: eb bõl
22 fõ a köz te rü let-fel ügye lõk-, ti zen há rom a segédfelügyelõk
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lét szá ma, a szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso la tos szer ve zé si,
irá nyí tá si és lo gisz ti kai fel ada to kat né gyen lát ják el. 

A fel ügye let az év min den nap ján 07.00-tõl 19.00 órá ig
tart ügye le tet köz pont já ban, a Haj dú ut ca 29. szám alatt (be -
já rat a Fáy ut ca fe lõl). Jár õr szol gá la tot foly tat, és te rü let fe le -
lõ si rend szert mû köd tet a ke rü let tel jes köz igaz ga tá si te rü le -
tén, az alul já rók ki vé te lé vel, ame lyek a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat Ren dé sze ti Igaz ga tó sá gá nak kom pe ten ci á já ba tar -
toz nak.

A jár õr szol gá la tot tel je sí tõ köz te rü let-fel ügye lõk se géd -
fel ügye lõ vel, jár õr-pár ban  te vé keny ked nek, na pi fel ada ta i -
kat és út vo na lu kat a reg ge li el iga zí tá so kon ha tá roz za meg
szá muk ra az ügye le tes. A te rü let fe le lõ si köz te rü let-fel ügye -
lõi mun ka kört be töl tõk a szá muk ra meg ha tá ro zott ál lan dó
kör zet ben, gya lo go san lát ják el fel ada ta i kat, azok jel le gé hez
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iga zod va egye dül, pá ro sá val, a jár õr szol gá lat hoz csat la koz va,
vagy se géd fel ügye lõ vel. 

A te rü let fe le lõs köz te rü let-fel ügye lõi cso port tag ja i nak
ne vét, te le fon szá mát, va la mint a hoz zá juk tar to zó kör ze tek
ha tá ra it a már em lí tett web cí men ta lál ják meg az ér dek lõ -
dõk.

A szer ve zet te vé keny sé ge ter mé sze te sen a jel zett idõ ha -
tár okon túl ra is ki ter jed: el len õr zi a ven dég lá tó he lyek köz te -
rü let hasz ná la ti meg ál la po dá sa i ban  fog lal tak be tar tá sát, biz -
to sít ja a pi hen ni vá gyók nyu gal mát. Fel ada ta i nak tel je sí té se
so rán szo ros együtt mû kö dést va ló sít meg az ön kor mány zat
tu laj do ná ban lé võ vi de o ka me rás tér fel ügye le ti rend szer ope -
rá ci ós köz pont já val, a pol gár mes te ri hi va tal osz tá lya i val, va -
la mint a XIII. Ke rü le ti Köz szol gál ta tó Zrt. Köz te rü le ti di ví -
zi ó já nak par ko lás-fel ügye lõi-, és park gond no ki há ló za tá val.
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A fel ügye let együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok alap ján
együtt mû kö dik a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Ren dé sze ti Igaz -
ga tó sá gá val, a BRFK XIII. Ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság gal,
va la mint az An gyal föld Pol gár õr Egye sü let tel. A szer ve zet
re a gá lá si  gyor sa sá gát és a vég re haj tott in téz ke dé sek tel jes
kö rû do ku men tá lá sát mû hol das hely meg ha tá ro zó val kom -
bi nált in for ma ti kai rend szer tá mo gat ja, amely nek ada tai
nem tö röl he tõk az adat tár ból.

Ren del te tés

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Köz te rü let-fel ügye let jog -
ál lá sát, il le té kes sé gét és ha tás kör ét jog sza bály ok ha tá roz zák
meg, fel ada ta i nak rész le tes fel so ro lá sát a Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A fel ügye let leg fon to sabb fel -
ada tai: 
� az ön kor mány za ti va gyon vé del me, 
� a ha tá lyos jog sza bály ok ban, a fõ vá ro si és a he lyi ön kor -

mány za ti ren de le tek ben meg ha tá ro zott köz le ke dé si és
ma ga tar tá si sza bá lyok be tar ta tá sa, 

� a sza bály sze gé sek és sza bály sér té sek meg elõ zé se, meg sza -
kí tá sa, 

� be fe je zett sza bály sér té sek ese tén a jog sza bály ban rög zí tett
hely szí ni bír ság ki ve té se, vagy 

� el já rás kez de mé nye zé se az il le té kes ha tó ság nál. 
A szer ve zet a szol gá lat szer ve zé se kor és vég re haj tá sá nak

tel jes fo lya ma tá ban ügy fél köz pon tú szem lé let meg va ló sí tá -
sá ra tö rek szik, amely nek leg fõbb cél ki tû zé se nem a bír sá go -
lás, a bün te tés, ha nem a kö zös ség szol gá la ta, a sza bály sér té -

5

közterület_közterület.qxd  2013.12.10.  11:11  Page 5



sek meg elõ zé se, a köz te rü le tek él he tõb bé, biz ton sá go sab bá,
ba rát sá go sab bá té te le. Fon tos, hogy sza bály sér té sek ese té -
ben csak ak kor van le he tõ ség fi gyel mez te tés al kal ma zá sá ra,
ha a sza bály sér tõ a hely szí nen tar tóz ko dik, és a fi gyel mez te -
tés a sza bály sér tés meg sza kí tá sát ered mé nyez he ti.

El já rá si sza bá lyok

A köz te rü let-fel ügye lõ szol gá la tá nak tel je sí té se so rán hi -
va ta los sze mély, aki  fo ko zott tör vé nyi ol ta lom alatt áll. A
szer ve zet hez tar to zá sát fény ké pes iga zol vány, sor szá mo zott
jel vény és egyen ru ha iga zol ja. Jo ga van az in téz ke dés sel érin -
tett sze mély iga zol ta tá sá ra, jár mû meg ál lí tá sá ra, va la mint a
2012. évi CXX. tör vény ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint sze -
mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra
és kény sze rí tõ esz kö zök hasz ná la tá ra. A köz te rü let-fel ügye -
let jog al kal ma zói mun ká já nak je len tõs ré szét a sza bály sér té -
si tör vény ben (2012. évi II. tör vény 224. §) meg ha tá ro zott,
a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak ki sebb fo kú meg sér té se
miat ti el já rá sok te szik ki.

A jog al ko tó ál tal a köz te rü let-fel ügye let in téz ke dé si kö ré -
be so rolt sza bály sér té sek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en, ha a sza -
bály sér tés meg sza kí tá sá ra szó be li fi gyel mez te tés sel nincs
mód, a köz te rü let-fel ügye lõk pénz bír sá got szab nak ki,
amely nek mér té két kor mány ren de let ha tá roz za meg: a
228/2012. (VIII. 23.) Korm. ren de let. A ren de let min den
egyes KRESZ-sza bály meg sér té sé re fix ös  sze gû bír ság ki sza -
bá sát ír ja elõ, ös  sze gét pon to san meg ha tá roz va, at tól a köz -
te rü let-fel ügye lõk nem tér het nek el.
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A KRESZ meg sér té sé nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese te i vel kap cso la tos fel ügye lõi mun ka egy sze rû sí tett fo lya -
ma ta a kö vet ke zõ:
� Sza bály sér tés ész le lé se, an nak el dön té se hogy a fel ügye lõ

fi gyel mez te tést al kal maz, vagy bír sá got szab ki.
� Ha nincs mód fi gyel mez te tés re, bír ság ki sza bá sa a fen ti

kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak alap ján, és er rõl
tá jé koz ta tó nyom tat vány el he lye zé se a sza bály sér tõ gép -
jár mû vé nek ab lak tör lõ je alatt, pos tai be fi ze té si utal vány -
 nyal. Ha a sza bály sér tés el kö ve tõ je a sza bály sér tést el is -
mer ve a hely szí nen ha gyott csek ken – 30 napon belül –
be fi ze ti a bír sá got, az el já rás le zá rul.

� A be fi ze tés el ma ra dá sa ese tén rész le tes tá jé koz ta tó és pos -
tai be fi ze té si utal vány tértivevényes meg kül dé se a sza -
bály sér tés esz kö zé ül hasz nált gép ko csi tu laj do no sá -
nak/üzem ben tar tó já nak. Át vé tel ét kö ve tõ en 30 nap áll a
sza bály sér tõ ren del ke zé sé re a bír ság meg fi ze té sé re.
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� Ha a bír sá got ha tár idõn be lül be fi ze tik, az el já rás le zá rul.
Ha nem, ak kor

� a köz te rü let-fel ügye let sza bály sér té si fel je len tést tesz a sza -
bály sér té si ha tó ság nál. Ez Bu da pes ten a Fõ vá ro si Kor -
mány hi va tal Ke rü le ti Hi va ta la, vagy a BRFK VIII. Ke rü -
le ti Rend õr ka pi tány ság Köz pon ti Köz le ke dé si Sza bály sér -
té si Osz tá lya. Hogy mi kor me lyik ha tó ság nál tör té nik a
fel je len tés, azt az em lí tett kor mány ren de let sza bá lyoz za.

� A sza bály sér tõk ada ta it a fel ügye let to váb bít ja a sza bály -
sér té si nyil ván tar tá si rend szer be (Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tás ok Köz pon ti Hi va ta la, il -
let ve Nem ze ti Köz le ke dé si ha tó ság nyil ván tar tá sa, a sze -
rint, hogy me lyik ha tó ság bí rál ja el az adott sza bály sér -
tést).
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Fon tos, hogy a köz te rü let-fel ügye let nem ren del ke zik sem
jog or vos la ti, sem mél tá nyos sá gi jo go sult ság gal: mind ezek re
a sza bály sér té si tör vény csak az il le té kes sza bály sér té si ha tó -
sá gok nak biz to sít le he tõ sé get. Ezért a fel ügye let nem en ged -
he ti el a jog sze rû en ki ve tett bír sá got, nem mér sé kel he ti an -
nak ös  sze gét, és nem ad hat a bír ság  ren de zé sé re rész let fi ze -
té si le he tõ sé get sem. A ha tár idõn túl, vagy nem a meg ha tá -
ro zott mér ték ben be fi ze tett bír sá got a fel ügye let vis  sza utal ja
a be fi ze tõ nek, és az el já rást úgy foly tat ja, mint ha be fi ze tés re
nem ke rült vol na sor. 

He lyi ön kor mány za ti ren de let ben fog lal tak meg sér té se
ese tén a köz te rü let-fel ügye lõ 5000-tõl 50 000 fo rin tig ter je -
dõ hely szí ni bír sá got szab hat ki, vagy el já rást kez de mé nyez -
het a Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ jé nél. A jegy zõ ál tal, a
köz igaz ga tá si el já rás sza bá lyai sze rint le foly ta tott el já rás vé -
gén a bír ság ös  sze ge 150 000 fo rin tig nö ve ked het.

A köz te rü let-fel ügye let sze me

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat az el múlt
évek ben a fõ vá ros egyik leg na gyobb és leg kor sze rûbb vi de o -
ka me rás tér fel ügye le ti rend sze rét épít tet te ki ke rü le tünk -
ben, amely nek fej lesz té se fo lya ma to san na pi ren den van. A
több, mint két száz ka me rá ból ál ló rend szer új ka me rá i nak
fel sze re lé si pont ja i ra a BRFK XIII. Ke rü le ti Rend õr ka pi -
tány ság ve ze tõ je tesz ja vas la tot, amit a Kép vi se lõ-tes tü let
hagy jó vá. A kamerák helye a felügyelet honlapján
megtekinthetõ. A tér fel ügye le ti rend szer, amely az el múlt
évek ben szá mos sú lyos – kö zöt tük élet el le nes – bûn cse lek -

9

közterület_közterület.qxd  2013.12.10.  11:11  Page 9



mény fel de rí té sé hez szol gál ta tott bi zo nyí té ko kat, ha té ko -
nyan és jól hasz no sul a köz te rü let-fel ügye let na pi mun ká ja
so rán. A rend szer ope rá tor köz pont ja meg sza kí tás nél kül,
éj jel-nap pal el len õr zi a ke rü let leg frek ven tál tabb köz te rü le -
te it, és az in téz ke dést igény lõ ész le lé sek rõl azon nal tá jé koz -
tat ja az in téz ke dés re hi va tott ha tó sá go kat. Az ope rá tor köz -
pont szak mai fel ügye le te, va la mint a rend szer hez tar to zó
adat ke ze lé si te vé keny ség a köz te rü let-fel ügye let fel adat kö -
ré be tar to zik. Az üze mel te tést vég zõ ope rá to rok ál lan dó
össze köt te tés ben van nak a fel ügye let ügye le té vel, amely a
tõ lük ka pott in for má ci ók alap ján ha von ta több száz in téz ke -
dést kez de mé nyez a jár õr szol gá lat nál, il let ve a te rü let fe le lõs
köz te rü let-fel ügye lõk nél. A tér fel ügye le ti rend szer 72 órán
át tá rol ja a ka me rák ál tal köz ve tí tett ada to kat – ezt kö ve tõ en
au to ma ti ku san fe lül ír ja azo kat.
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A köz te rü let-fel ügye let a tu laj do nos nak szó ló fi gyel mez te -
tést kö ve tõ en elszállíttatja a for ga lom ban va ló rész vé tel re al -
kal mat lan (roncs) és érvényes for gal mi en ge dél  lyel nem ren -
del ke zõ jár mû ve ket a ke rü let köz te rü le te i rõl. Az el szál lí tott
jár mû vek ada tai a fel ügye let hon lap ján meg ta lál ha tók.

A köz te rü let-fel ügye lõt egyen -
ru há ja, arc ké pes iga zol vá nya és
sor szá mo zott jel vé nye iga zol ja.

Minta István
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A köz te rü let-fel ügye let re vo nat ko zó
fon to sabb jog sza bály ok

� 1999. évi LXIII. tör vény a köz te rü let-fel ügye let rõl,
� 2012. évi II. tör vény a sza bály sér té sek rõl, a sza bály sér té si el já -

rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tó rend szer rõl,
� 1988. évi I. tör vény a köz úti köz le ke dés rõl,
� 2011. évi CLXXXIX. tör vény Ma gyar or szág te le pü lé si ön kor -

mány za ta i ról,
� 2012. évi CXX. tör vény az egyes ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó

sze mé lyek te vé keny sé gé rõl, va la mint egyes tör vé nyek nek az
is ko la ke rü lés el le ni fel lé pést biz to sí tó mó do sí tá sá ról.

A köz te rü let-fel ügye let te vé keny sé gé vel kap cso la tos he lyi ön -
kor mány za ti ren de le tek meg ta lál ha tók az ön kor mány za ti hon lap
köz te rü let-fel ügye le ti ro va tá ban.

El ér he tõ sé gek

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Köz te rü let-fel ügye let
� cím: 1139 Bu da pest, Haj dú ut ca 29. (be já rat a Fáy ut ca fe lõl)
� te le fon szám/fax: 359-9419, 239-6060
� mo bil: +36 (30) 460-9355
� web: http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-

kozterulet-felugyelet
� e-mail: ktf@bp13.hu, ktf-ugyelet@bp13.hu

Ki adó: Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Köz te rü let-fel ügye let, Bu da pest, 2013.
A ki adá sért fe lel: a fel ügye let ve ze tõ je
Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft.
A ki advány megjelenését támogatta Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor -
mány zat Jo gi és Köz biz ton sá gi Bi zott sá ga
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