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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendelete 13. § (7) bekezdése c) pontja szerint „a 
jegyző évente tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a hatósági munka tapasztalatairól és a 
törvényesség helyzetéről.” 
 
 
A Polgármesteri Hivatalon belül a Hatósági Iroda látja el a jegyző általános építésügyi hatósági 
feladatait, eljár az ipari és kereskedelmi tevékenységek felügyeletét ellátó, valamint környezetvédelmi 
hatóságként, állatvédelmi hatóságként, továbbá végzi a jegyző birtokvédelemmel kapcsolatos 
feladatait. 
 
A tavalyi szervezet-átalakítás során az Igazgatási Csoportnak a Közszolgáltatási Irodához történt 
átszervezését követően a Hatósági Iroda jelenleg 16 fővel látja el  feladatait. 
 
A Kormányhivatal Kerületi Hivatalok ez év januári kialakításával összefüggésben az Iroda személyi 
állományából 2 fő került a Kormányhivatalhoz, mindkettő az építésügyi hatóságtól. 
 
Jogszabályban előírt kötelezettségünknek eleget téve 2012. decemberében megszüntettük a Budapest 
Főváros XXI. kerület Csepeli Önkormányzattal fennálló igazgatási társulásunkat. Csepellel az 
elszámolás megtörtént, 2013. januárjában a még folyamatban lévő csepeli illetékességű iratok átadása 
megtörtént. 
 
A Hatósági Iroda személyi állománya stabil, egy kivétellel minden ügyintéző rendelkezik megfelelő 
szakirányú felsőfokú végzettséggel, és szakvizsgával is.  
 
 
Ipari, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Csoport: 
 
A csoport 8 fős létszámában az elmúlt évben nem történt változás. A csoportvezető mellett 4 fő látja el 
a kereskedelmi hatósági feladatokat, egy ügyintéző foglalkozik a környezetvédelmi ügyekkel 
(zajkibocsátási határérték, növényvédelem, hulladékügyek, gaz, fakivágás, szakhatósági ügyek stb.), 
egy ügyintéző intézi az ipari tevékenységekkel, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos ügyeket, 
továbbá eljár birtokvédelmi ügyekben, és egy ügyviteli alkalmazott segíti a csoport munkáját. 
 
A tavalyi évben befejeződött az előző évek hátralékának feldolgozása és a munkamegosztás 
racionalizálása. 2013-ban a munkatársak leterheltsége kiegyenlítetté vált, az aránytalanságok 
megszűntek és a tevékenység átláthatóbb lett. 
 
E csoport tevékenységét a járási rendszer kialakítása csak kis mértékben érintette, mindössze három 
olyan ügytípus (üzletszerűen végzett társasház-kezelői nyilvántartás, temetkezési szolgáltatás és 
állatkiállítás engedélyezése) került át járási hatáskörbe, amelyből csak néhány ügy volt éves szinten. 
Ennek ellenére 2013-ban az ügyiratforgalom adataiban növekedés volt tapasztalható, az idei ügyszám 
már november 30-án meghaladta a 2012. teljes évi ügyszámot. 
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Ipari, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Csoport  

Ügytípus 

2012. 
(12 hónap) 

2013. 
(11 hónap) 

főszám alszám f őszám alszám 

környezetvédelmi 206 305 219 362 

állattartási, állatvédelmi   
(ebösszeírás 2013.) 

10 18 15 740 

ipari tevékenység 95 99 80 87 

üzletszerűen végzett társasházkezelői 27 6 - - 

kereskedelmi ügyek 979 1982 1253 1768 

szálláshelyek 51 37 100 122 

birtokvédelem 98 186 103 166 

irodavezetőnél: panaszok, 
érdeklődések, tájékoztatások 

3 123 9 277 

Összesen 
1479 2756 1779 3522 

4235 5301 

 
 
2013-ban kiemelt figyelmet kaptak a környezetvédelmi ügyek és nagy hangsúlyt fektetett a csoport 
annak ellenőrzésére, hogy a vendéglátó üzletek rendelkeznek-e zajkibocsátási határérték megállapító 
határozattal. Ennek érdekében a kereskedelmi és a környezetvédelmi ügyeket párhuzamosan, 
egymással szoros összefüggésben, egységben kezelik. Jövő évben további enyhe növekedés várható 
a környezetvédelmi ügyek számában a fákkal kapcsolatos rendeletünk hatályba lépésével 
összefüggésben is, amely a magántulajdonban lévő ingatlanokon álló fák esetében is lehetővé teszi a 
hatósági fellépést.   
 
Amíg 2012-ben a hiányzó nyilvántartások felállítása miatti többletmunka okán kevesebb ellenőrzést (98 
db) tudtak elvégezni a kollégák, 2013-ban jelentősen növeltük az ellenőrzési tevékenységet. Az idei év 
folyamán nappali időszakban mintegy 400 kereskedelmi és vendéglátó üzlet, valamint szálláshely 
ellenőrzését végezték el – ez négyszerese az előző évi adatnak. Az első félévben a 
dohánytermékeket forgalmazó üzletek ellenőrzése történt meg, ennek során az ellenőrzést végző 
munkatársak felhívták az üzemeltetők figyelmét a július 1-én hatályba lépő jogszabályváltozásra. A 
második félévben a szálláshelyek ellenőrzése történt a nyilvántartások pontosítása, aktualizálása 
céljával. Ebben az iroda az idegenforgalmi adó teljes körű beszedése érdekében folyamatosan 
együttműködik és egyeztet az Adóirodával.  
Az éjszakai ellenőrzések száma is meghaladja az előző évit, idén 16 alkalommal több mint 100 
vendéglátó, illetve kereskedelmi üzletet ellenőriztek a kollégák és 7 alkalommal jártak panaszosok 
lakásán. Az éjszakai ellenőrzésekben az esetek többségében közreműködnek a Közterület-felügyelet 
munkatársai is. 
 
Az ellenőrzéseken tapasztalt leggyakoribb hiányosság a zajkibocsátási határérték megállapításának 
nem léte, erre minden esetben jegyzőkönyvben felhívják az üzemeltető figyelmét, majd az önkéntes 
teljesítés elmaradása esetén hivatalból környezetvédelmi eljárást indítanak. Ritkább és kevésbé súlyos 
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szabálytalanságnak tekinthető, amikor az üzletben a nyitva tartási időre vonatkozó vásárlói 
tájékoztatás adatai nem egyeznek a nyilvántartás adataival, ezt egy egyszerű adatmódosítás 
bejelentésével orvosolhatják az ügyfelek. 
 
Míg a tavalyi évben csak néhány alkalommal, addig az idei évben 16 alkalommal került sor üzlet – 
zömében vendéglátó egység – bezáratására. Az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 
90 napra 12 üzletet zárattunk be, két esetben véglegesen visszavontuk a működési engedélyt, két 
esetben pedig engedély nélküli játékgép működtetése miatt a NAV megkeresésére kellett 30 napra 
bezáratni üzletet. 
 
A Belső-Ferencváros területén gyakran okoz a lakóknak kellemetlenséget a vendéglátó egységek 
zajos működése, a vendégeik viselkedése. A zajpanaszok egy része – amely környezetvédelmi 
hatáskörben az anyagi jogszabályok alapján nem megoldható – a panaszos kifejezett kérelme esetén 
birtokvédelmi eljárás keretében nyert orvoslást.  
 
A birtokvédelmi ügyek körében enyhe növekedést mutat azon ügyek száma, amelyben egyezség 
létrehozásával nyer megoldást a vitás kérdés. Több esetben sikerült békés megoldást találni 
birtokvédelmi ügyekben – jellemzően a lomokat gyűjtögető, időskorú lakókat érintően – a Családsegítő 
Központ aktív közreműködésével, ami lényegesen humánusabb eljárást tett lehetővé, mint a hatósági 
kényszer. A birtokvédelmi ügyek növekedésében szerepet játszik az is, hogy a Kormányhivataltól nagy 
számban kapunk kijelöléseket más kerületek ügyeiben. 
 
A fokozott ellenőrzésnek és a következetes ügyintézésnek, valamint a szankciók alkalmazásának 
köszönhetően az elmúlt egy évben érzékelhetően javult a kereskedelmi fegyelem a kerületben, a 
kereskedők, vendéglátó egységek üzemeltetői egyre nagyobb számban tesznek eleget zajkibocsátási 
határérték megállapítása iránti kötelezettségüknek, ennek folyományaként pedig a zajszakértői 
előírásoknak eleget téve hangszigeteléssel és egyéb intézkedésekkel meg tudnak felelni a 
megállapított határértékeknek, jogszabályi előírásoknak. 
 
A szankciók között – az üzletbezáratások mellett – kiemelendő, hogy idén a csoport 28 esetben 
szabott ki eljárási bírságot, összesen 4.250.000,- Ft összegben (előző évben ez 1.900.000 Ft volt). A 
bírságok kiszabására működési engedély leadási kötelezettség elmulasztása, valamint a határozatban 
előírt kötelezettség (kereskedelmi, birtokvédelmi) nem teljesítése miatt került sor. A kiszabott bírságok 
egy részét az ügyfelek önként befizetik, ennek elmaradása esetén a NAV segítségével történik a 
behajtás. Az idei évben mintegy 2 millió forint eljárási bírság folyt már be. 
Külön kategóriát képez a zajvédelmi bírság, amely a Környezetvédelmi Alap bevételét jelenti. 
Zajvédelmi bírságot adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt idén 31 alkalommal szabtunk ki 
a jogszabály által meghatározott 50.000 Ft-os összegben (összesen: 1.550.000 Ft). Zajvédelmi 
bírságból idén 658.699,- Ft folyt be. (Az előző évi adatok: 6 alkalommal összesen 300.000 Ft) 
 
Kiemelendő a csoport 2013. évi tevékenységéből a jogszabályban előírt ebösszeírási kötelezettség 
eredményes teljesítése, amely idén plusz feladatként jelentkezett. A kerület lakosainak két hónap állt 
rendelkezésére az adatszolgáltatásra, amelyet további egy hónappal meghosszabbítottunk. Bár az 
ebösszeírásról széles körben tájékoztattuk a lakosságot (honlap, Ferencváros Újság, 9S TV, 
ügyfélszolgálati kirendeltségek, állatorvosi rendelők, közös képviselők), a vártnál kevesebb ebet 
jelentettek be, jelenleg 1019 eb szerepel a nyilvántartásban. Az ebekről szolgáltatott – állatonként 30-
40 – adatot elektronikus nyilvántartás hiányában Excel táblázatba vezette be az erre kijelölt munkatárs.  
 
Az iroda tevékenységében – ezen belül legnagyobb arányban a kereskedelmi és környezetvédelmi 
tárgykörben – nagy mennyiségű panaszt, közérdekű bejelentést kezel. 2013-ban 163 panaszos fordult 
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a jegyzőhöz, illetve közvetlenül a Hatósági Irodához a legkülönbözőbb panaszbeadványokkal. Ezek 
zömében zajpanaszok (76 db), a továbbiak elhagyott hulladékkal és gazzal (21), építésüggyel (12), 
lakótárs viselkedésével, antiszociális magatartással (15), utcai, közterületi viselkedéssel kapcsolatos 
(12) panaszok, de akad egy-egy állattartással, szaggal, fakivágással, fogyasztóvédelmi problémával, 
sőt fényszennyezéssel kapcsolatos panasz is. 
 
A panaszok kezelése az irodán prioritást élvez, melyet közvetlenül az irodavezető kezel. A panaszosok 
érdemi tájékoztatása soron kívül, haladéktalanul megtörténik, melynek eredményeképpen 
kimutathatóan nőtt az ügyfélelégedettség e területen. 
 
 
Építésügyi Hatósági Csoport: 
 
Az építésügyi hatósági tevékenységben 2013-ban jelentős változás következett be egyrészt a járási 
rendszer kialakításával összefüggésben történt hatásköri változások okán, másrészt az építésügyi 
jogszabályok átfogó módosulásával és az eljárás elektronikussá tételével. A feladatellátás az építési 
ügyek terén osztottá vált, jogszabály az elsőfokú általános építésügyi hatósági hatáskört a 
járásközponti, Budapesten a kerületi jegyzőkhöz telepítette, a kiemelt építésügyi hatósági feladatok 
pedig a kormányhivatalokhoz kerültek.  
 
A hatásköri, jogszabályi változások megmutatkoznak az Építésügyi Hatósági Csoport 
ügyiratforgalmának számadataiban is. 
 

Építésügyi Hatósági Csoport 

Ügytípus 

2012. 
(12 hónap) 

2013. 
(11 hónap) 

főszám alszám f őszám alszám 

építéshatósági bizonyítványok, igazolások, 
adatkérés, adatszolgáltatás 

653 217 160 103 

telekrendezés, telekalakítás, stb. 53 109 7 33 

felvonóval kapcsolatos ügyek 72 133 39 95 

engedélyezési ügyek (bontási, építési, 
használatbavételi, fennmaradási, stb.) 

577 1702 488 1633 

kötelezési eljárások (zömében 
kéményügyek) 

312 477 237 501 

szakhatósági 64 185 1 2 

egyéb (tájékoztatás, adatszolgáltatás, 
statisztika) 

8 9 3 4 

véleményezés, szolgáltatás - - 8 6 

Összesen 
1739 2832 943 2377 

4571 3365 
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Az építésügyi hatóság munkája az idei évtől elsősorban engedélyező jellegű lett, a 
jogszabályváltozásokkal az ún. kötelezési tevékenység a kiemelt építésügyi hatóság, mint 
építésfelügyelet hatáskörébe került át.  A meglévő kötelezési eljárások a korábbi évről áthúzódó és 
lassan már „kifutó” ügyek, ezeket ugyanis még végig kell vinni a korábban hatályban volt jogszabályok 
alapján. 
 
2013. január 1-i hatállyal kimagasló mértékű jogszabályváltozás történt az építésügyi hatósági 
területen. Ez mind az anyagi – mind az eljárásjogi szabályokat is érintette. A legtöbb probléma a 
jogalkalmazás során a hatásköri szabályok változása terén jelentkezett. Több ízben fordult elő az 
elmúlt időszakban, hogy az eljáró hatóságok között hatásköri viták merültek fel, melyekben a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jár el érdemben. 
2013-ban már nem jár el az elsőfokú általános építésügyi hatóság kijelölés alapján más kerületek 
ügyeiben – kivéve a korábban indult eljárásokat, amelyeket még szintén itt kell befejezni –, a kizárást 
megalapozó esetekben az V. Kerületi Örökségvédelmi és Építésügyi Hivatal lett a kijelölt hatóság. 
 
A jogszabályváltozások következtében minden eddiginél kisebb a köre azon építési munkáknak, 
amelyekhez építési engedélyt kell beszereznie az építtetőnek. Újdonság azonban, hogy az építkezés 
előtt nem csupán az építésügyi hatóság engedélye szerzendő be, hanem a polgármester településképi 
véleménye is, vagyis az építtetőnek kétféle eljárást kell indítania. 
Megváltozott az építési jogosultság igazolása is – a szabályok megengedőbbek, már nem szükséges 
hozzá a tulajdonosi (társasházi) hozzájárulás. 
Nem engedélyhez kötött már a rendeltetésváltozás, sőt ezzel kapcsolatban bejelentési kötelezettség 
sincs, vagyis ezekről az építésügyi hatóság már tudomást sem szerez. 
 
Mindezen változások következtében az ügyiratforgalom számadatai minden ügytípus esetében 
csökkentek ugyan kisebb-nagyobb mértékben, ezzel szemben azonban az adminisztratív terhek 
lényegesen megnövekedtek az ÉTDR (Építésügyi engedélyezési eljárásokat támogató digitális 
rendszer) bevezetésével. Mind a hatóság, mind az ügyfelek vonatkozásában az építésügyi hatóságot 
kizárólag elektronikus felületen lehet hivatalosan megkeresni 2013. január 1-től. Minden beadványt on-
line kell a rendszerben rögzíteni. Mivel ez kizárólag csak az ügyfélkapun keresztül tehető meg, ez 
tovább növeli az adminisztratív terheket, hiszen azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek az 
ügyfélkapuba történő belépési jogosultsággal és papír alapon nyújtják be beadványukat, azoknak a 
csoport tagjai adnak segítséget az anyag ÉTDR rendszerben történő rögzítése érdekében.  
 
Egyébiránt az ÉTDR rendszer működését építésügyi hatóságunk dolgozói  országosan is az elsők 
között sajátították el és alkalmazták e rendszert. A csoport által szervezett és felkínált „nyílt napon” 
(gyakorlati bemutatón) társhatóságoktól, a Kormányhivataltól (a másodfokú hatóságtól) is érkeztek 
kollegák, hogy nyújtsunk segítséget a rendszer megismerése, megfelelő használata érdekében. 
 
Az építésügyi folyamat teljes digitalizálásának egy újabb állomása az e-építési napló bevezetése, 
amelynek kapcsán 2013. november 15. és december 15. között minden építésügyi ügyintéző köteles 
elektronikus vizsgát tenni. Ügyintézőink – az országban az elsők között –2013. november 20-ával 
mindannyian sikeresen és jó eredménnyel levizsgáztak. 
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Összegzés: 
 
A hatósági munka során a jogszerűség alapkritériuma mellett prioritásként kezeljük a gyors és mielőbbi  
határidőben történő döntéshozatalt. A megalapozott döntés érdekében az építési ügyek mellett szinte 
valamennyi környezetvédelmi ügyben és sok birtokvédelmi ügyben bizonyítási eszközként helyszíni 
szemle tartására is sor kerül. 
A többezres ügyiratforgalomhoz képest mindemellett elenyésző a jogorvoslati kérelmek száma. 2013-
ban mindössze 15 fellebbezést nyújtottak be az elsőfokú döntések ellen és ezekből is csupán 4 
esetben változtatta vagy semmisítette meg a másodfokú hatóság a döntésünket és ezek között is két 
esetben az ügyfélre nézve szigorúbb döntést hozott. Az esetek zömében pedig helybenhagyó döntés 
született másodfokon.  
 
A Kormányhivatal utoljára 2012-ben tartott három felügyeleti vizsgálatot, az építésügyi hatósági 
feladatok esetében átfogó vizsgálat történt, míg két témakörben (birtokvédelem és működési 
engedélyek) célvizsgálat lefolytatására került sor, mindhárom esetben a fentebb már említett kedvező 
tapasztalatokkal. 2013-ban a hatósági területet nem érintette semmilyen törvényességi vizsgálat, 
ügyészi felhívás egyetlen ügyben sem történt. 
 
Álláspontom szerint a hatósági munka évek óta egyenletesen fejlődő, jó színvonalú ügyintézést mutat, 
melyet a fentebb említett korábbi törvényességi célvizsgálatok is alátámasztottak.  
 
 
 
Budapest, 2013. december 5. 
 
 
 
        dr. Nagy Hajnalka s.k. 
                 jegyző 


