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Tárgy:  Tájékoztató Belső-Ferencvárosban a forgalomcsillapítást célzó 

hétvégi lezárások Ferencvárosi Közterület-felügyelet általi 
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Előterjesztő:  Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 

Készítette:  Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Belső-Ferencvárost érintő – forgalomcsillapítást célzó – hétvégi lezárásokat a Ferencvárosi 

Közterület-felügyelet munkatársai biztosították, melyről készítettünk egy tájékoztatót a 

Tisztelt Képviselő-testület részre, melyet a jelen előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 01.  

            

 

 

 

Rimovszki Tamás s.k. 

        igazgató  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató 
a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által biztosított, 

Belső-Ferencvárost érintő hétvégi lezárásokról 

 

 
2020. május 30-án a pünkösdi hétvége színes programjaival tarkítva indult meg Belső-Ferencvárosban 

a forgalomcsillapítást célzó lezárás, mely a nyári hétvégéken (szombat, vasárnap) 08:00 óra és 20:00 

óra között valósult meg. 

 

A lezárások megkezdésekor a Vámház krt. – Sóház utca, Vámház krt. – Lónyay utca, Közraktár utca – 

Mátyás utca, Közraktár utca – Czuczor utca, Kinizsi utca – Lónyay utca, Üllői út – Erkel utca, Kálvin 

tér – Ráday utca, kereszteződések voltak a lezárási pontok. A szombati napon 15 óráig a Vásárcsarnok 

forgalma miatt a Közraktár utca felől a Pipa utca felé nyitott maradt az út a forgalom számára. Ezt az 

útvonalat végül a párhuzamosan zajló rakparti lezárás miatt végül csak augusztusban zártuk le az 

átmenő forgalom elől. A lezárások megkezdése utáni harmadik hétvégétől a Vámház krt. – Sóház utca 

kereszteződés kikerült a lezárási pontok közül, mivel nagyon csekély számú volt a forgalom. 

 

A lezárt területre csak azok jöhettek be gépjárművel, akik rendelkeztek az érintett területre kiállított 

lakcímkártyával, vagy albérleti szerződéssel, illetve a közfeladatot ellátók, és a megkülönböztető 

jelzéssel rendelkező gépjárművek. A motorral rendelkező futárok is bejöhettek a területre, azonban a 

Ráday utcát nem használhatták. Kezdetben az áruszállítók, a szerelők, költöztetők jelezték 

fenntartásaikat kollégáink felé, melynek következtében a Hivatal létrehozott egy portált, ahol egyéni 

kérelmeiket beadhatták a gépjárművezetők, illetve természetesen Felügyeletünk felé is jelezhették. 

Felügyeletünkhöz 2 db megkeresés érkezett. A hivatali elérhetőségre nagyságrendileg hétvégenként 1-

2 egyedi kérelem érkezett.  

 

A lezárásokat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Parkőri és Objektumőrzési Csoport, valamint a 

Közterület-felügyeleti és Térfelügyeleti Szolgálat munkatársai, valamint vezetőik biztosították 

személyes jelenlétükkel. A szombati és vasárnapi napokon 7 fő posztolt a lezárási pontoknál és a 

járőrök (2-3fő) biztosították a váltást az étkezési és egészségügyi szünetek idejére. Minden 

alkalommal szabadidejük terhére 1 fő vezető is jelen volt a lezárásokkor a szakszerű irányítás, 

segítségnyújtás érdekében. 

 

A biztosítást Felügyeletünk elsődlegesen a szolgálati idő, azaz a 4 havi munkaidőkeret terhére 

igyekezett megoldani a költséghatékonyság érdekében. Annak érdekében, hogy a kerületben történő 

ellenőrzések is maradéktalanul ellátásra kerüljenek, a pünkösdi hétvégén (3 nap), illetve az augusztus 

20-i hétvégén (4 nap) megbízási szerződéssel, illetve célfeladatként tudtuk biztosítani a lezárásokat, 

mely Felügyeletünknek összesen – munkáltatói járulékkal együtt – bruttó 1.200.000-ft. költséggel járt, 

mely kiadás költség vetésünkben – a hasonló ad hoc jelentkező feladatellátások okán – a 

rendelkezésünkre állt. 

Tapasztalataink és a visszajelzések alapján munkatársaink a lezárásokon helyt álltak, egyetlen esetben 

érkezett panasz egy internetes portálra, mely szerint kollégáink a szolgálat alatt alkoholt fogyasztottak 

és füves cigarettát szívtak, mely bejelentés valódisága azért is megkérdőjelezhető, mert a vezető 

folyamatosan ellenőrzi a kollégákat, illetve a váltó járőrök is észlelték és jelezték volna. 

 

Kollégáink a lezárási pontokon elsődlegesen az arra jogosultak beléptetését végezték, valamint a 

kezdeti időszakban forgalomszámlálást és közvélemény kutatást is segítették kérdőívek kiosztásával. 

Az első hétvégék során a beengedő-pontokon kitöltött kérdőíveken a válaszadók háromnegyede 

támogatta a lezárásokat. A Hivatal ezzel párhuzamosan online mérést indított, ebben a válaszadók 

kétharmada fejezte ki elégedettségét a lezárással és támogatta, hogy egész nyáron, sőt, azon túl is 

forgalomcsökkentett legyen Belső-Ferencváros.    

 

A forgalomszámlálás alapján az alábbi be-, és kilépések, valamint be nem engedések voltak a lezárás 

időszaka alatt napi bontásban: 



 

Dátum Beengedett gépjárművek (db) Elutasított gépjárművek (db) 

2020. 05. 30. 629 1349 

2020. 05. 31. 498 1098 

2020. 06. 01. 1024 1446 

2020. 06.06. 764 2398 

2020. 06. 07. 689 1736 

2020. 06. 13. 289 961 

2020. 06. 14. 396 957 

2020. 06. 20. 546 927 

2020. 06. 21. 960 2115 

2020. 06.27. 273 996 

2020. 06. 28. 416 1546 

2020. 07. 04. 711 1853 

2020. 07. 05. 487 1233 

2020. 07. 11. 696 2411 

2020. 07. 12. 749 1220 

2020. 07. 18. 726 1090 

2020. 07. 19. 590 1984 

2020. 07. 25. 623 1571 

2020. 07. 26. 521 1279 

2020. 08. 01. 577 1348 

2020. 08.02. 678 1661 

2020. 08. 08. 845 1108 

2020. 08. 09. 906 1238 

2020. 08. 15. 513 1041 

2020. 08.16. 498 1126 

2020. 08. 20. 595 1154 

2020. 08. 21. 543 662 

2020. 08. 22. 648 847 

2020. 08. 23. 687 1353 

Összesen 18077 39708 

 

Tapasztalataink alapján az idő múlásával az állampolgárok megszokták a lezárásokat és az azzal járó 

forgalmi rendet. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 

 Rimovszki Tamás  

igazgató 

 


