
A közterület-felügyelet jogállása 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Budapest XVIII. 
kerülete illetékességi területén a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, a tömegközlekedési 

eszközök használati rendjének fenntartása és az önkormányzati vagyon védelme érdekében közterület-

felügyeletet működtet.  

A Felügyelet a Hivatal belső szervezeti egységeként, a Hatósági Főosztályon belül önálló osztályként 

működik.  

 

A közterület-felügyelet feladatai 

A közterület-felügyelet feladatait kizárólag Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén 

látja el.  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Önkormányzata külön megállapodás alapján vállalja 

Budapest Főváros Önkormányzata egyes közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörének ellátását.  

A közterület-felügyelet az alábbi feladatokat látja el: 

 közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, 

 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenységek 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, valamint szankcionálása, 

 a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések jelzése 

a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felé, 

 közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 
közrend védelmében, 

 közreműködés a közterületek, közparkok, az épített és természeti környezet védelmében,  

 közreműködés az ebrendészeti feladatok ellátásában, 

 a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó 

járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, 

 a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve 

várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, 

 a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező 

azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – eltávolítása, amely 
a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a 

közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben 

foglaltaknak nem tesz eleget, 

 mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának 
az ellenőrzése,  

 a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása, 

 a lomtalanítással kapcsolatos tevékenységek (hatósági, ellenőrző) végrehajtása. 

 

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések 

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy 

személyazonosságát megállapítani, igazoltatni.  

További intézkedések: 

 szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel, 

 közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése, 
 helyszíni bírság kiszabása, 

 a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása, 



 üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása, 

 a közúti közlekedésben résztvevő köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra 
vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő 

járművet megállíthatja és feltartóztathatja, 

 ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan 
feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető, 

 a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési 

vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog 

átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig, 
 épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának 

megakadályozása, 

 tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása 

A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából 
lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt 

készíthet. 

 

A közterület-felügyelő intézkedésével szembeni jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben az ügyfél a jelenlétében kiszabott helyszíni bírság nyomtatványt aláírta, az azt jelenti, hogy 

a jogsértés tényét elismerte és az intézkedést tudomásul vette, azt nem vitatta. A tudomásul vett 

intézkedések esetén nincs helye jogorvoslatnak. 

A felügyelői intézkedés esetében a Felügyeletnek nincsen lehetősége méltányosságra, bírság 

elengedésére, – leszámítva a szabálysértés esetén a Felügyelet illetékességébe tartozó felülvizsgálati 
eljárást – csökkentésére, halasztására, részletfizetésre. Erre kizárólag, a szabálysértési eljárás keretében 

az eljárást lefolytató hatóságnak van lehetősége. 

Szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálata:   

A helyszíni bírsággal sújtott személy a döntéstől számított harminc napon belül kérheti, hogy a helyszíni 

bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha utóbb észleli, hogy a döntés 

jogszabályt sért. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt 
szabálysértés, a jogszabályban előírttól eltérő mértékű bírság került kiszabásra, egyéb büntethetőséget 

kizáró ok áll fenn. Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a döntése valóban jogszabályt sért, a bejelentés 

megtételétől számított tizenöt napon belül azt módosítja, vagy visszavonja, és erről tájékoztatja az 
eljárás alá vont személyt. Abban az esetben, ha a döntés módosításának vagy visszavonásának nem 

állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt a Felügyelet tájékoztatja álláspontjáról. A 

felülvizsgálati döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

 Gépjárművezető távollétében szabályszegés elkövetése során kiszabott közigazgatási bírság esetén:  

Amennyiben az arra jogosult vitatja a szabályszegés tényét, valamint a befizetés határidőben történő 

teljesítése elmarad a Felügyelet közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez az illetékes 

rendőrkapitányságon. 

  

 


