
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének

30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság 

kiszabásának szabályairól

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  Képviselő-testülete a 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról, 
a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályozására a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. gépjármű: az 1/1975. (II.  5.) KPM-BM rendelet  I.  függelék II.  részében meghatározott, 
beépített erőgép által meghajtott járművek,
2.  közterület:  a  közterület-felügyeletről  szóló 1999. évi LXIII.  törvény 27. § a) pontjában 
szabályozott terület,
3.  zöldterület:  a  kerület  közigazgatási  területén  lévő,  a  lakosság  egészsége  megőrzésére, 
közérzetének javítására, felüdülésére, a település szerkezetének tagolására szolgáló, illetve az 
intézményi  területek  funkcionális  használatát,  előnyös  esztétikai  megjelenését  biztosító, 
jellemzően növényzettel borított terület,
4. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
2. § a) pontjában meghatározott tér,
5. játszótéri eszköz:  a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendelet 2. § b) pontjában meghatározott eszköz.

2. Személyi hatály

2. §  A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: Aki), aki Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények 
valamelyikét követi el.

3. Területi hatály

3. § (1) A rendelet  hatálya  kiterjed Budapest XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata közigazgatási területére, kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

(2)  A  rendelet  hatálya  a  közterületekre  vonatkozóan  csak  a  Budapest  XVIII.  kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre terjed ki.



II. Fejezet
Egyes tiltott, közösségellenes magatartások

4. Közterület engedély nélküli használata

4.  §  (1)  Aki  a  közterületet  a  jogszabályban  meghatározott  rendeltetésétől  eltérően, 
jogszabályban  előírt  engedély,  hozzájárulás  vagy megállapodás  nélkül,  attól  eltérő  módon 
vagy  azt  meghaladó  mértékben  használja,  százötvenezer  forintig  terjedő  közigazgatási 
bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

5. Közterület rendeltetéstől eltérő használata

5. § (1) Aki a közterületen
a)  elhelyezett  emlékműveken,  utcabútorzaton,  virágágyás  szegélyén,  lépcsőkön, 

utcaszegélyeken,  kőpadokon  és  a  közút  tartozékain  gördeszkázik,  görkorcsolyázik, 
rollerezik vagy kerékpározik,

b) lévő közhasználatú létesítményeket,  berendezéseket a rendeltetéstől eltérő módon 
használja vagy beszennyezi,

c)  engedély  nélkül  utat  elzár,  az  úton,  az  alatt  vagy  a  felett  építményt  vagy  más 
létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

d) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza 
vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

e) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 
f) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja, 
g) zaklató, másokat zavaró módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást nyújt,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

6. Környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos tiltott magatartások

6. § (1) Aki 
a)  közterületen,  zöldterületen  lévő  növényzetet  (fák,  cserjék,  virágok,  gyep)  és  a 

zöldterületek  felszerelési  tárgyait  vagy  azok  tartozékát  megrongálja,  elpusztítja  vagy 
azokra hirdetményt, plakátot helyez el, 

b) zöldterületen gépjárművel, kerékpárral  nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik,
c)  közterületen,  zöldterületen,  közkifolyónál,  vagy kútnál  járművet  vagy szennyezett 

tárgyat javít vagy mos,
d) zöldterületre gépjárművel behajt, beáll,
e) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.



7. Játszóterek rendeltetéstől eltérő használata

7.  § (1)  Aki  játszóterek  játszótéri  eszközeit  rendeltetésellenesen  használja,  különösen  ha 
zaklató, másokat zavaró magatartást tanúsít, állatot a játszótér területére bevisz, illetve nyitva 
tartási  időn  túl  a  játszótéren  tartózkodik,  százötvenezer  forintig  terjedő  közigazgatási 
bírsággal sújtható.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  cselekmény  miatt  a  közterület-felügyelő  ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

8. Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

8. § Aki a helyi önkormányzati  jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 
mindenkor  hatályos  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  önkormányzati  jelképeket 
jogosulatlanul,  az  azok  használatára  vonatkozó  engedélytől  eltérő,  vagy  a  kerületet  sértő 
módon használja fel, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

9.  §  (1)  Az  e  rendeletben  meghatározott  közigazgatási  bírság  kiszabásával  kapcsolatos 
eljárásban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
10. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni, a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel.

(2)  Közigazgatási  bírság  helyett  figyelmeztetés  alkalmazható,  ha  a  cselekmény  az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó 
hatás várható.

(3) 18 év alatti természetes személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.
(4) Ha 18 év alatti természetes személlyel szemben előreláthatólag közigazgatási bírság 

kiszabására kerül sor,  az eljáró hatóságnak kötelessége a jogsértő személy tárgyalás,  vagy 
helyszíni  szemle  keretében  történő  meghallgatása  érdekében  szükséges  intézkedések 
megtétele. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. A fiatalkorút 
lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2)  Jelen  rendelet  rendelkezéseit  a  hatálybalépése  után  elkövetett  cselekményekre  kell 

alkalmazni.

Budapest, 2012. május 31.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester



Általános indokolás

2012. április 15. napján hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény.  A  törvény  alapján 
szabálysértés  kizárólag  törvény  által  büntetni  rendelt,  társadalomra  veszélyes  tevékenység 
vagy mulasztás lehet.

Szintén  2012.  április  15-én  léptek  hatályba  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 
2011.  évi  CLXXXIX. törvény közösségellenes  magatartásokkal  kapcsolatos  rendelkezései, 
melyek  szerint  „51.  §  (4)  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati 
rendeletben  meghatározhat  tiltott,  közösségellenes  magatartásokat.  A  helyi  önkormányzat 
képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer 
forintig  terjedő helyszíni  bírság,  illetve  százötvenezer  forintig  terjedő közigazgatási  bírság 
kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.” illetve  „143. § (4) 
Felhatalmazást  kap  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete,  hogy  rendeletben  határozza 
meg:
e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 
pénzbírság kiszabásának szabályait;”

Az eddig helyi rendeletekben szabályozott szabálysértési tényállásokat, és szabálysértésekkel 
kapcsolatos  rendelkezéseket  a  2012.  évi  II.  törvény  254.  §  (2)  bekezdése  értelmében  az 
önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni, azonban a fenti, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak,  hogy  egyes  magatartásokat  tiltottként  határozzanak  meg  és  azokat 
büntetni rendeljék.

A fentiekre tekintettel indokolt a tiltott,  közösségellenes magatartások rendeletbe foglalása, 
szankcionálhatóságának  megállapítása,  a  kerület  közbiztonsága,  közrendje,  köztisztasága 
érdekében.

Részletes indokolás
1. §-hoz: a rendelet alkalmazásához szükséges fogalmakat definiálja.
2.-3. §- hoz: a rendelet személyi és tárgyi hatályát határozza meg.
4. §-hoz:  a közterületek engedély nélküli,  vagy az engedély kereteit  túllépő használatának 
következményei kerülnek szabályozásra.
5. §-hoz:  a közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatban határoz meg olyan 
magatartásokat,  melyek  magasabb  szintű  jogszabály  alapján  nem  minősülnek 
szabálysértésnek,  azonban  közösségellenesek,  és  indokolt  tiltott  magatartásként  történő, 
szankcionálandó cselekménynek való minősítésük.
6.  §-hoz:  a  kerületi  zöldterületekkel  kapcsolatos  egyes  magatartásokat  határoz  meg 
szankcionálandóként. Kiemelkedően fontos közösségi érdek fűződik ahhoz, hogy a kerületben 
kialakított  zöldterületeket  megóvjuk,  épségüket  fenntartsuk  avégett,  hogy  azok  a  kerületi 
polgárok  pihenését,  stb.  biztosíthassák,  és  a  település  városképét,  kertvárosias  jellegét 
megőrizzük. Ezen érdek érvényre jutását hivatott biztosítani a tárgyalt szakasz.
7. §-hoz: a játszóterek védelmét kívánja elősegíteni a szabályozás, ugyanis a §-ban ismertetett 
magatartások veszélyeztetik a gyermekek testi épségét, egészségét, valamint a játékok által 
biztosított szellemi fejlődést.



8.  §-hoz:  a  36/1995.  (XI.  23.)  rendelettel  szabályozott  helyi  jelképek  védelme  érdekében 
szükséges egyes magatartások jelen rendeletben foglalt tiltása, büntetendőként meghatározása.
9. §-hoz: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. 
április 15. napjától hatályos 51. § (4) és 146/A §. bekezdései lehetőséget adnak arra, hogy a 
tiltott magatartásokat érintő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre 
is átruházható legyen.
10. §-hoz:  a rendeletben meghatározott, anyagi jogi, tiltott magatartások szankcionálásának 
eljárásrendjét szabályozza a szakasz. Tekintettel arra, hogy közigazgatási bírság kiszabásának 
lehetőségét teremtik meg a hatályos jogszabályok a rendeletben szabályozott magatartásokkal 
kapcsolatban, indokolt a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit alapul venni az eljáráshoz, azonban szükséges 
kivételek  meghatározása.  Ilyen  kivétel  a  18.életévét  be nem töltött  személlyel  kapcsolatos 
eljárás,  –  mely  során  lehetőség  szerint  indokolt  a  személyes  meghallgatás  -  illetve  a 
figyelmeztetés  lehetőségének  meghatározása,  hiszen  elképzelhetőek  olyan  magatartások, 
melyek csekély súlya folytán indokolatlan lenne a bírság kiszabása.
11.  §-hoz:  a  hatályba  léptető  rendelkezéseket  tartalmazza,  illetve  azon  előírást,  hogy  a 
rendelet  hatályba  lépése  előtt  elkövetett  cselekményekre  a  rendelet  szabályait  nem  lehet 
alkalmazni.

Budapest, 2012. május 31.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. június 7.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző


