
 
Közterület-felügyelet 

 
 

Kié itt a tér? 
 
A feltett kérdésre az LGT együttes 1973-ban íródott slágere is megadhatná a választ: 
„Miénk itt a tér”. Igen Gödöllő közterületei mindannyiunké. A város területén levő 
közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, és e célok eléréséhez azonos 
feltételek szerint bárki által igénybe vehetők. De nem mindegy, hogy hogyan! 
 
Biztonságérzetünk, nyugalmunk, mindennapi harmóniánk azon is múlik, hogy milyen 
környezet vesz minket körül. Az aprónak tűnő szabálytalanságok – a járdán, 
zöldterületen, tilosban való parkolás, az illegális szemétlerakás, lombhulladék, 
szemét égetése, az engedély nélküli árusítás, az épületek összefirkálása, kutyák 
beengedése a játszóterekre, a sarki boltok előtti italozás – mind befolyásolják 
hangulatunkat, napi bosszúságot okoznak. A Közterület-felügyelet feladata, hogy a 
hasonló szabálysértéseket megszüntesse. 
 
A közterület-felügyelőt az emberek gyakran összekeverik a parkoló ellenőrökkel, 
vagy a rendőrrel. A felügyelők országosan egységes egyenruházatban teljesítenek 
szolgálatot, amely valóban hasonlóvá teszi őket a rendőrökhöz. Az alapvető 
különbség azonban a sapkán, jelvényen, illetve a karjelzésen látható feliratban, 
címerben van. A közterület-felügyelők Gödöllő város jelképét viselik a karjelzésükön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A közterület-felügyelő: intézkedésre jogosult, hivatalos személy, köztisztviselő, akit 
fokozott büntetőjogi felelősség terhel, illetve védelem illet meg. Munkája során 
figyelemmel kíséri a közterületen (utcákon, tereken, stb.) tapasztalható történéseket. 
Azokban az esetekben, ahol jogszerűtlen magatartást észlel, köteles intézkedni és 
intézkedést kezdeményezi. Az intézkedés lehet a felszólítás a jogsértő állapot 
megszüntetésére, helyszíni bírság kiszabása vagy feljelentés alkalmazása az 
illetékes szabálysértési hatóság felé. Gépkocsival elkövetett szabálysértés esetén a 



járművezető távollétében is kiszabhatja a helyszíni bírságot, amelyről a gépjármű 
tulajdonosa, vagy üzemben tartója fizetési felszólítás útján értesül. A közterület-
felügyelőnek joga van a szabálysértő személyazonosságát megállapítani (személyi 
igazolványát elkérheti, adatait rögzítheti), a jogszerű intézkedéshez kapcsolódóan 
kép, és hangfelvételeket készíteni. Egyes szabálysértések elkövetőit a szabálysértési 
hatósághoz előállítani az eljárás azonnali lefolyatása érdekében, illetve a jogszerű 
intézkedésének ellenszegülő szabálysértőt a helyszínen visszatartani. 
 
Segítsük munkájukat azzal, hogy megismerjük a legfontosabb szabályokat, 
rendeleteket, amelyek Gödöllő lakói miatt, értünk születtek. 
 
 
1. A közterületek szabálytalan használata 
Sokan úgy gondolják, hogy a közterület senkié, ezért úgy használják, mintha a 
sajátjuk lenne. 
 
A közterület mindenki által igénybe vehető közösségi terület. A rendeltetéstől eltérő 
közterület-használathoz az önkormányzattól engedélyt kell kérni. Rendeltetéstől 
eltérő közterület-használatnak tekinthető pl.: 
 
 
 

• közterületi mozgó árusítóhely 
létesítése, 

• közterületi árusítással kapcsolatos 
tevékenység, 

• közterületen építési munkálatok, 
konténer kihelyezése, törmelékek 
közterületi elhelyezése, tárolása. 

 
 
Figyelem: 
Az engedély hiánya vagy az engedélytől 
eltérő közterület-használat 
szabálysértést von maga után. 
 
 
 
2. Közterület beszennyezése 
Városunk forgalmasabb közterületein különböző anyagú és formájú szemeteskukák 
vannak kihelyezve. A város több, mint 40 pontján pedig megvalósult a szelektív 
hulladékgyűjtés. 
 
A közterületi rend, a környezet tisztaságának védelme érdekében a magyar 
jogszabályok szerint tilos közterületen a szemetelés vagy más módon, például a talaj 
étellel, itallal, ürülékkel való beszennyezése. Az állat által hátrahagyott ürüléket el kell 
távolítani. 
 



 
Figyelem: 
Azoknak a tárgyaknak a 
kezeléséről, amelyek a mindennapi 
élet során haszontalanná váltak és 
tőlük birtokosuk megválni 
szándékozik, külön kell 
gondoskodni. Közterületen 
települési szilárd vagy folyékony 
hulladék engedély nélküli, vagy 
nem a kijelölt lerakóhelyre történő 
elhelyezése büntetést von maga 
után. 
 
Egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 7. §. 
29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet 6.§ (3) 
 
 
3. Ember és kutyája a közterületen 
A fél város kutyát sétáltat, a másik fele pedig bosszankodik emiatt. Szeressük 
kedvenceinket úgy, hogy másokat ne zavarjunk vele. 
 
A kutyát közterületen kötelező pórázon vezetni. A kutyát játszótérre beengedni, 
illetőleg bevinni tilos! Szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutyát: 

• a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg 
kóborolni hagyja. 

• természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja (kivétel a vadászkutya). 

• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja (kivétel 
a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya). 

• élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre beenged, 
illetőleg bevisz (kivétel a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya). 

• aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát. 

 
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 3. §. 
29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet 6.§ (5) 
 
 
4. Útügyi jogszabályok 
Nemcsak az autósokat, a gyalogosokat is bosszantja az építkezéseket körülvevő 
szemét. Ahol rendetlenség van, ott 
több a szabályszegés, a szemetelés 
és a falfirka is. 
 
A magyar szabálysértési 
kormányrendelet tiltja az engedély 
nélküli útlezárást, az úti munkálatok 
területére az engedély nélküli 



bemenetelt, a munkálatoknál lévő útfelületi anyagok szétszórását, a lefolyást 
akadályozó anyagok elhelyezését az út menti árkokba, az út vagy az út 
műtárgyának, például hídnak, felüljárónak, aluljárónak, csatornának gondatlan 
megrongálását. Szabályt szeg az is, aki a természeti és védett természeti területen 
az engedélyezett közlekedési útról letér. 
 
Egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 60. §. 
 
 
5. Kéregetés és koldulás 
A város forgalmasabb terein láthatunk csendesen üldögélő, újságot áruló vagy 
agresszív kéregetőket. 
 
A koldulás két módozatát bünteti a magyar jogrendszer: a zaklató módon 
megvalósuló, illetve a gyermekkel történő koldulást. A magyar jogszabályok szerint 
mindkettő szabálysértés. 
Másokat zaklató módon koldul, aki a járókelőket, illetve a nyilvános helyen 
jelenlévőket pénz átadása céljából leszólítja, illetőleg, aki házról házra, lakásról 
lakásra járva kéreget. 
Gyermekkel koldul, aki gyermekkorú személyt arra bír rá, hogy közterületen (pl. 
aluljáróban, utcán, járdán) vagy nyilvános helyen (pl. vendéglátó helyiségekben) 
kolduljon, illetve házalva kéregessen, továbbá aki a gyermekkorú személy 
társaságában (pl. akaratnyilvánításra képtelen csecsemőkorút karján tartva) koldul, 
illetve házalva kéreget 
 
Velük szemben, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) 
Kormányrendelet 5.§-a szerint a rendőrség jogosult eljárni. 
 
 
6. Alkohol és kábítószer fogyasztása közterületen 
Vannak, akik úgy próbálnak spórolni, hogy a napi alkoholszükségletüket nem az 
italmérésekben, hanem az üzletekben vásárolják meg, majd az üzlet előtt, vagy a 
közelében fogyasztják el. A kiürült üvegek sorsáról most ne is beszéljünk. 
 
Szabálysértést követ el, aki 

• a szeszesital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó 
tilalmat megszegi. A tilalmakat törvény, kormányrendelet, illetőleg 
önkormányzati rendelet rögzíti. 

• a vendéglátó üzletben a 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes 
italt szolgál ki. 

• a szeszesital eladása során, közterületen vagy nyilvános helyen, szemmel 
láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki. 1 

• fiatalkorút közterületen vagy nyilvános helyen szándékosan lerészegít. A 
főszabály szerint a kábítószerek és a pszichotróp anyagok megszerzése, 
birtoklása, előállítása, forgalmazása, kivitele, behozatala, át-, illetve 
továbbadása másoknak, illetőleg a közterületen történő fogyasztása tilos. 2 

 
1 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 12. §. 
2 A Büntető Törvénykönyv 282. §. 
 



 
7. Közerkölcs megsértése 
Változik a világ körülöttünk, félszáz éve még megbotránkozást keltett a nyilvános 
csókolózás. Ma, ez már mindennapos. 
 
Az a személy, aki közterületen vagy nyilvános helyen közerkölcsbe ütköző 
magatartást tanúsít, aki szexuális árut közterületen vagy kirakatban mások számára 
észlelhető módon elhelyez, a szexuális áruk forgalmazására vonatkozó előírásokat 
megszegi vagy erőszakot öncélúan bemutató reklámot tesz közzé, szabálysértést 
követ el. 
 
Egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 1. §. 
 
 
8. Csendháborítás 
A utcák a forgalomtól egyébként is zajosak, gondoljunk 
azokra is, akik pihenni szeretnének. 
 
Csendháborítást követ el az a személy, aki lakott 
területen és az ott levő épületben, vagy az ahhoz 
tartozó telken, a tömegközlekedési eszközön, továbbá 
természeti és védett területen indokolatlanul zajt okoz, 
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja. 
 
Egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) 
Kormányrendelet 6. §. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Tiltott fürdés 
A nyári hőségben jól esik az úszás, a 
fürdés – felfrissülünk tőle. 
 
Szabálysértést követ el az, aki tiltott 
helyen fürdik. A szabadvizekben, a 
mesterséges tavakban, szökőkutakban 
a fürdés tilos. A kijelölt fürdőhelyeket 
mindenhol táblák jelzik. 
 



Egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 17. §. 
 
 
10. Tűzgyújtási tilalom 
Az elszáradt növényi hulladékot megsemmisíteni (elégetni), vagy komposztálni lehet. 
Ha az égetés mellett döntünk, nem mindegy, hogy mikor tesszük! 
 
Közterületen, valamint ingatlanon belül 
kizárólag elszáradt növényi hulladékot 
szabad égetni, és azt is csak pénteken 
13 – 18, illetve szombaton 10– 13 óráig 
lehet, egyéb időpontokban tilos. 
Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, 
műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi 
stb.) égetése tilos! 
 
29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati 
rendelet 6.§ (7) 
 
 
 
11. Az ingatlanok és a közút közötti terület. 
Sokan úgy gondolják, hogy az ingatlanjuk határa és a közút közti területet nem kell 
gondozni, a város gondoskodik róla. Pedig nem így van: 
 
Az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan előtti járda (kiépített járda 
hiányában egy méter széles 
területsávnak), a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének 
gondozásáról, tisztántartásától, szemét- 
és gyommentesítéséről, a hó 
eltakarításáról és az ónos eső, hó, jég 
okozta síkosság mentesítéséről. 
Az ingatlan jogi határa és a közút 
gépjármű közlekedésre szolgáló területe 
között elhelyezkedő nyílt ároknak és 
azok műtárgyainak tisztántartásáról, 
gyommentesítéséről, az ingatlanról a 
járda és az út űrszelvényébe lógó ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 
 
Tudja-e, hogy 
az út űrszelvénye a burkolattal rendelkező, vagy burkolat nélküli út szélétől számított 
50 cm, melyre a járművek akadálytalan haladása miatt van szükség. 
 
29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem 
közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról 4.§ 
 
 



12. Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 
Nem csak a rendőrnek vagyunk kötelesek igazolni magunkat! 
 
Tudja-e, hogy 
a magyar jogszabályok szerint, aki az 
igazoltatásra feljogosított személy (pl. 
rendőr, közterület-felügyelő) 
felszólítására személyi adatainak 
bemondását, illetőleg az okmány 
átadását megtagadja vagy személyi 
adatokra vonatkozó intézkedés során 
valótlant állít, szabálysértést követ el. 
 
 
Figyelem: 
Aki a hivatalos személyt az intézkedés 
lefolytatása közben szóban megfenyegeti vagy fizikailag bántalmazza, a Büntető 
Törvénykönyv 229. § alapján bűncselekményt követ el. Ha ezt csoportosan követi el, 
akkor az súlyosabb büntetési tételt von maga után. 
 
 
13. Erőszakos viselkedés, szidalmazás, agresszív, fenyegető beszédmód 
Sokan nem is gondolják, hogy fentiekkel is szabálysértést követhetnek el. 
 
Tudja-e, hogy 
az erőteljes, heves szóváltások esetében kiemelt jelentőségű a veszekedés tartalma 
és annak megnyilvánulási formája. A garázdaság szabálysértését valósítja meg: „Aki 
olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy 
másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen” 1 
Rágalmazás: „Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít 
vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ 
el.” 2 
Ilyen esetben elegendő, hogy a sértetten túli harmadik személy jelen legyen, akire 
vonatkozik a megjegyzés. Amennyiben a veszekedés erőssége a becsület 
csorbítására alkalmas a BTK.180.§-a szerint becsületsértésért felel az elkövető. 
 
1 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 142/A. §-a. 
2 A Büntető Törvénykönyv 179. §-a bünteti. 
 
 
14. A közúti közlekedés szabályai 
Sokan azt gondolják, hogy nem 
minden közlekedési táblát kell 
komolyan venni, tetszés szerint 
megállhatnak, behajthatnak arra 
a területre, amely nekik éppen 
megfelelő. 
 
A magyar jogszabályok szerint a 
közúti közlekedési szabályok 



kisebb fokú előírásai ellen vét, és szabálysértést követ el aki: 
• a járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák által jelzett 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azokat megszegi. 
• a járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák által jelzett 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azokat megszegi. 
 • a taxiállomás, tömegközlekedési eszközök megállóhelyét jelző tábla ellenére 
a létesített állomáson, illetve az állomást jelző tábla előtt 15 méteren vagy utána 5 
méteren belül megáll. 

• a járdára 2 vagy 4 kerékkel feláll, mikor azt tábla, vagy útburkolati jel nem 
engedélyezi, a gyalogos közlekedését akadályozza (nem marad 1,5 méter a 
közlekedésükre), ezzel a járókelőket az úttestre kényszeríti, a jármű súlyával a 
járdában kárt tesz (a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja). 

• a mozgáskorlátozott személyek részére létesített parkolóhelyet engedély 
nélkül elfoglalja. 

• a gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, 
illetve ott megáll. 
 
Tudja-e, hogy 
A járdán történő megállást 4 kritérium együttes megléte teszi lehetővé: 

• jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, 
• a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, 
• a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és 
• a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladhatja meg. 

A járdán mozgáskorlátozott személy, illetve az őt szállító jármű vezetője megállhat 
akkor is, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi, viszont a többi 
kritériumnak érvényesülni kell! 
 
 
15. Graffiti és illegális plakátragasztás 
Papírral, ragasztóval és festékspray-vel is komoly károkat okozhatunk mások 
tulajdonában. 
 
 
 
Tudja-e, hogy 
aki idegen vagyontárgy 
megsemmisítésével vagy 
megrongálásával kárt okoz, a magyar 
jogszabályok szerint rongálást követ 
el.1 
A károkozás nagyságától függően 
más személy vagyonának valamilyen 
szimbólummal való megjelölése 
(falfirka elhelyezése) annak 
hozzájárulása nélkül, akár 
bűncselekménynek is minősülhet. 
Aki a hatóság hirdetményét, például 
az országgyűlési vagy önkormányzati 
választásokkal kapcsolatos tájékoztatót, bármilyen módon olvashatatlanná teszi vagy 
leszakítja, aki nem a hatóság által elhelyezett hirdetőberendezést, hirdetőtáblát 



használja, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást jogszabályok szerint tiltott 
vagy nem az e célra kijelölt helyen helyez el, szabálysértést követ el. 2 
 
1 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 157. § (1) bek. b) pont, 
a Büntető Törvénykönyv 324. §-a. 
2 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 
8. §-a bünteti. 
 
 
 
16. Garázdaság 
A közterületeken, parkokban elhelyezett bútorokat, szemetes edényeket az emberek 
gyakran tekintik olyan tárgynak, melyeknek nincs gazdája, tehát szabadon lehet 
velük bármit tenni. Akik ezeket a tárgyakat megrongálják a garázdaság 
bűncselekményét valósítják meg. 
 
Figyelem: 
A garázdaság kihívóan 
közösségellenes, erőszakos 
magatartás tanúsítása. Az erőszak 
irányulhat személyre és dologra is. A 
dolog elleni erőszak megvalósulhat 
állagsérelemmel vagy anélkül is, 
nem feltétel a nagyobb erőkifejtés és 
az sem, hogy a dolog másnak a 
tulajdonában álljon. 
 
Tudja-e, hogy 
kihívóan közösségellenes az a 
magatartás, mely a társadalmi 
együttélési szabályok nyílt, tudatos, 
egyértelmű semmibevételét jelenti.  
 
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 271.§ 
 
 
 
17. Üzemképtelen járművek 
Közterületen üzemképtelen gépjármű nem tárolható. Az üzembentartó vagy a 
tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul 
eltávolítani. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Közterület-felügyelet távolítja el a 
tulajdonos veszélyére és költségére. 
 
Figyelem: 
A közterület-felügyelő a közterület-
használati engedély nélkül tárolt, roncs, 
vagy balesetben sérült, vagy hatósági 
jelzéssel nem rendelkező azon 
járművön, amely a közúti forgalomban 
csak ilyen jelzéssel vehet részt, 



értesítést helyez el, amelyben felszólítja a gépkocsi tulajdonosát/üzembentartóját a 
jármű saját költségen történő elszállítására.  
 
Tudta-e, hogy 
Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és/vagy jelzéssel nem rendelkező olyan 
jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel 
vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki 
állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan 
(hiányos, roncs, sérült stb.) jármű. 
 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 20.§ (2) 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 59.§ (3) 
16/2006. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet Gödöllő város közterületeinek 
 használatáról és a közterületek rendjéről 22.§ 

 
 
 
Gödöllő, 2010-04-26 
 
 
 
        Zimányi Norbert 


