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A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26. napján megtartott soros ülésén 
részemre átadott írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a közterület-felügyelői intézkedések 
végrehajtásának médjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet szerint, az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 
Rend. tv.) felhatalmazása alapján a közterület-felügyelő feladatának jogszerű teljesítése során, 
amennyiben annak meghatározott feltételei fennállnak, kényszerítő eszköz alkalmazására jogosult. 
A kényszerítő eszköz a könnygázszóró palack, a rendőrbot és a bilincs, továbbá kényszerintézkedés 
a testi kényszer. 

A közterület-felügyelő kényszerítő eszközt- az arányosság követelményét szem előtt tartva- akkor 
alkalmazhat, ha az intézkedés alá vont magatartására, ellenszegülésének mértékére figyelemmel 
annak alkalmazása indokolt. Ilyen intézkedés azzal szemben lehetséges, aki az intézkedés során a 
közterület-felügyelő által jogszerűen adott utasításokat nem hajtja végre, magatartásával fizikai 
erőkifejtés útján is igyekszik az intézkedést megakadályozni, továbbá az intézkedő közterület
felügyelőre, illetve a támogatására vagy védelmére kelt személyre rátámad . 

A kényszerítő eszköz alkalmazását meg kell előznie a jogellenes magatartás abbahagyására való 
felszólításnak "a törvény nevében" szavak előrebocsátásával, valamint a figyelmeztetésnek, hogy 
kényszerítő eszköz alkalmazása következik. 

A kényszerítő eszköz és intézkedés - a testi kényszer és a bilincs kivételével - nem alkalmazható 
azonban a magatehetetlen és a gyermekkorú személlyel, továbbá a terhes nővel szemben, ha e 
körülményekről az intézkedő közterület-felügyelőnek tudomása van, vagy azok számára 
nyilvánvalóan felismerhetők. Nem alkalmazhat a közterület-felügyelő kényszerítő eszközt, ha az 
ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés eredményessége anélkül is biztosítható. 

Tájékoztatom továbbá, hogy kényszerítő eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett személyt 
lehet. A Kőbányai Közterület-felügyelet közterü let-felügyelői Rend. tv.-ben meghatározott 
képesítésen felül évente több alkalommal vesznek részt a fizikai állóképességük javítása, továbbá 
intézkedés-taktikai ismereteik frissen tartása érdekében a Közterület-felügyelet által szervezett, 
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nagy kiképzési tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával megtartott képzéseken, 
melynek része a kényszerítő eszközök helyes alkalmazásának elsajátítása is. Ez a képzés biztosítja, 
hogy a közterület-felügyelő csak a szükséges esetben és csak az indokolt mértékben alkalmazzon 
kényszerítő eszközöket. 

A kényszerítő eszköz használatáról a közterület-felügyelő jelentést köteles tenni a munkáltatója felé, 
aki minden esetben megvizsgálja az intézkedésnek, vagy a kényszerítő eszköz használatának a 
jogszerűségét. Akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés vagy kényszerítő eszköz használat sérti, 
panasszal fordulhat a rendőrséghez. 

A bírságok mértékével kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
32/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felhatalmazása alapján a 
közterület-felügyelő a tetten ért, szabályszegő magatartást elkövető személlyel szemben, 
amennyiben a szabályszegést elismeri, közigazgatási helyszíni bírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 
a Rendelet alapján 30 OOO Ft, melytől a közterület-felügyelőnek nincs lehetősége eltérni. 
Amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának lehetősége nem áll fenn, úgy a közterület-felügyelő 
hivatalból közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, melynek keretében közigazgatási bírság 
kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság mértéke természetes személy esetén 200 OOO Ft-ig 
terjedhet. A bírság mértékének megállapításakor a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és a Rendelet vonatkozó 
rendelkezési az irányadóak. A Ket. alapján a bírság megállapításakor a hatóság vizsgálja a jogellenes 
magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait . 

Amennyiben a szabályszegő magatartást tanúsító személy nem ért egyet a közterület-felügyelő 
intézkedésével, úgy jogosult a helyszíni bírságot nem elfogadni és a hatósági eljárás keretében mint 
ügyfél nyilatkozatot tenni. Tájékoztatom azonban, hogy a közigazgatási hatósági eljárás az ügyfél 
nyilatkozata nélkül is megindul. Tekintettel arra, hogy a közterület-felügyelő hivatalos személy, a 
jogszerű intézkedés alól az érintett nem vonhatja ki magát, továbbá személyazonosságát köteles 
igazolni. Amennyiben személyazonosságának igazolásával kapcsolatos kötelezettségeit nem 
teljesíti, úgy szabálysértési eljárás keretében akár 150 OOO Ft pénzbírságra is büntethető, vagy vele 
szemben 50 OOO Ft-ig terjedő szabálysértési helyszíni bírság szabható ki. 

Tájékoztatom, hogy a közterület-felügyelők a hatályos jogszabályok alapján hajtják végre 
feladataikat. Tekintettel arra, hogy a Rendelet Ön által kifogásolt rendelkezése 2016. június l-jén 
hatályba lépett, a közterület-felügyelők - a fokozatosság elvének figyelembevételével - az 
intézkedési kötelezettségüknek eleget téve intézkedés alá fogják vonni a szabályszegést tanúsító 
személyeket. 

Kérem a tájékoztatásarn szíves elfogadását. 

Budapest, 2016. június 11 G. ll 

Üdvözlettel, 


