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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV törvény 18. §-ának (1) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet

alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

(a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú melléklet „A Köz-

gyûlés önként vállalt önkormányzati feladatai” cím az

alábbi 11. számú ponttal egészül ki:

11. Az elektronikus egészségbiztosítási kártya („e-TAJ
kártya”) bevezetésére irányuló projektben való közre-

mûködés, ennek keretében az e-TAJ kártya elsô ütemben

Fôvárosi szinten való bevezetésének elôkészítése, koor-

dinációja.

2. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önként vállalt feladatok körének bôvítéséhez kap-

csolódóan szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat a 1900/2008. (12. 10.) szá-

mú határozatában kinyilvánította azon elvi szándékát,

hogy a részt kíván venni az e-TAJ kártya projektben és

egyetért azzal, hogy az e-TAJ kártya elsô szakaszként

(2010. január 31-ig) a fôvárosban kerüljön bevezetésre.

A feladatot szükséges felvenni az önként vállalt felada-

tok jegyzékébe.

A 2. §-hoz

A 2. § a Rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
2/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a 63/A. § h) pont-

jában foglalt felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdése

és a 63/A. § l) pontja végrehajtása érdekében az alábbi

rendeletet alkotja.

1. §

A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterüle-

tek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntartá-

sáról és fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy.

rendelet 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) Budapest Fôváros Önkormányzata (a továbbiak-
ban: Önkormányzat) tulajdonában, fenntartásában,
használatában lévô zöldfelületekre, fásított közterekre,
közkertekre, közparkokra, városi parkokra, közterületi
zöldfelületekre, sétányokra, játszóterekre, sportterekre,
utcai fasorokra és az azokat kísérô zöldsávokra, a tömeg-
közlekedési útvonalakra,”

2. §

A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterüle-

tek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntartá-

sáról és fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy.

rendelet 3. §-a az alábbi új t) ponttal egészül ki:

„t) Sporttér: sportolásra alkalmas, bárki által hasz-
nálható, burkolt felülettel ellátott közparkban található
közterület.”

3. §

A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterü-

letek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntar-

tásáról és fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy.

rendelet 6. §-a az alábbi új (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Játszótéren és sporttéren dohányozni tilos.”

4. §

A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterüle-

tek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntartá-

sáról és fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy.

rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A külön jogszabályban meghatározott szabály-
sértéseken túl az, aki a zöldfelületeket az e rendeletben
foglaltakkal ellentétes módon vagy célra használja, vagy
a jelen rendeletben foglalt elôírásokat megsérti szabály-
sértést követ el és 30 000 forintig terjedô pénzbírsággal
sújtható.

(2) A 6. § (21) bekezdésében meghatározott dohány-
zási tilalom megsértése esetén a közterület-felügyelô
helyszíni bírságot szabhat ki.”

5. §

A kiemelt közcélú zöldterületekrôl szóló 14/1993 

(IV. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„2. § E rendelet vonatkozásában kiemelt közcélú zöld-
területnek kell tekinteni azokat a közparkokat, városi ker-
teket, sétányokat, játszótereket, sporttereket, utcai faso-
rokat és az azokat kísérô zöldsávokat, melyek szerepe a
városszerkezetben elfoglalt helyük és használatuk követ-
keztében fôvárosi jelentôségû. A kiemelt közcélú zöld-
területek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.”

6. §

A fôvárosi közterület-felügyelet szervezetérôl és 

feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 

3. § (2) bekezdése az alábbi új i) ponttal egészül ki:

„i) Budapest Fôváros Önkormányzat tulajdonában,
fenntartásában, használatában, a kiemelt közcélú zöldte-
rületeken lévô játszótereken és sporttereken a dohányzás
ellenôrzése, szankcionálása.”

7. §

A rendelet a kihirdetését követô 15. napon lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
3/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a játszótereken és sporttereken történô dohányzás megtiltásával összefüggô 
egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek módosításáról



INDOKOLÁS

Általános indoklás

Társadalmi igény merült fel a játszótereken való do-

hányzás megtiltására. Ehhez a fôvárosi zöldfelületi rend-

szerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérôl,

használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérôl szóló

10/2005. (III. 8.), a kiemelt közcélú zöldterületekrôl 

szóló 14/1993. (IV. 30.), valamint a fôvárosi közterület-

felügyelet szervezetérôl és feladatairól szóló 74/1999.

(XII. 30.) Fôv. Kgy. rendeletek módosítása szükséges.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet hatályának kiterjesztése a sportterekre.

2. §-hoz

A sporttér, mint a közparkok egyik legkedveltebb 

alkotó elemének fogalom meghatározásával szükséges

kiegészíteni a rendeletet.

3. §-hoz

A játszótereken és sporttereken a dohányzás megtil-

tása a gyermekek és kísérôjük egészségének megóvása

érdekében. Ez az intézkedés hozzájárulhat a dohányzás

visszaszorításához, megelôzéséhez.

4. §-hoz

A hatékony szankció megállapítása. A dohányzás a

játszótereken és sporttereken szabálysértésnek minôsül,

mely tényállás megállapításakor a közterület-felügyelôk

a vonatkozó szabályok szerint helyszíni bírságot szab-

hatnak ki.

5. §-hoz

A kiemelt közcélú zöldterületekrôl szóló 14/1993.

(IV. 30.) Fôv. Kgy. rendelet hatályának kiterjesztése a

sportterekre.

6. §-hoz

A közterület-felügyelôk új feladatának megjelenítése.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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A Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény 48. § (4) a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-

ján, valamint a levegô védelmével kapcsolatos egyes sza-

bályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 

15. § (3) bekezdés elôírásainak megfelelôen az alábbi

rendeletet alkotja.

1. §

Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl szóló 69/2008.

(XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A rendelet alkalmazásában: 
(1) Szmog-helyzet: ha kedvezôtlen meteorológiai vi-

szonyok között, több forrásból származó szennyezôanyag-
kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és
nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyezô
anyag tájékoztatási, illetôleg riasztási küszöbértékét. 
Ha a légszennyezettségi határértékekrôl, a helyhez kötött
légszennyezô pontforrások kibocsátási határértékeirôl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet
3. számú mellékletében (továbbiakban: Határérték-ren-
deletben) feltüntetett legalább egy légszennyezô anyag
koncentrációja az ott meghatározott idôtartamban, az ott
meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelôség (továbbiakban: KDV-KTVF)
adatai alapján meghaladja, szmogriadót kell elrendelni.
A szálló porra (PM10) vonatkozó riasztási fokozat elren-
deléséhez és megszüntetéséhez az Országos Meteorológiai
Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteoro-
lógiai elôrejelzése is szükséges.

(2) A szmogriadó fokozatai:
a) tájékoztatási fokozat, amelyben a légszennyezettsé-

gi szint rövid idejû hatása veszélyt jelent a lakosság
különösen érzékeny (gyermek, idôskorú, beteg) cso-
portjaira, elrendelésével együtt azonnali és meg-
felelô tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10)
esetében a korlátozással járó (a riasztási fokozat-
hoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetôségé-
rôl a riasztási fokozat elrendelését megelôzô nap
18 óráig elôzetes tájékoztatást kell adni. 

b) riasztási fokozat, amelyben a légszennyezettségi
szint rövid idejû hatása veszélyt jelent a teljes la-
kosságra, elrendelésével együtt azonnali korlátozó
intézkedéseket kell elrendelni.

(3) Szmogriadó fokozatainak elrendelése: tájékozta-
tási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha há-
rom mérôállomáson, egy idôben mért légszennyezô anyag
koncentrációja meghaladja a Határérték-rendeletben
rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket, és
teljesülnek a Határérték-rendelet további feltételei.

(4) Szmogriadó fokozatainak megszüntetése: a hozott
intézkedések megszüntethetôk, ha a Határérték-rendelet-
ben megjelölt légszennyezô anyag (kivéve ózon) koncent-
rációja valamennyi fôvárosi monitorállomáson 3 egymást
követô egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) ese-
tében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási
küszöbérték számszerû értékét, és teljesülnek a Határ-
érték-rendelet további feltételei. Ózon esetében az adott
fokozat megszüntethetôségének feltétele, hogy a meg-
szüntetés elôtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik
fôvárosi monitorállomáson sem lépi túl az adott küszöb-
értéket.”

2. §

A Rendelet az alábbi új 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A szmogriadót, annak fokozatát és az adott
fokozathoz e rendeletben meghatározott intézkedéseket a
fôpolgármester rendeli el és szünteti meg.

(2) A fôpolgármester e rendelet szerinti intézkedéseit 
a Magyar Távirati Irodához eljutatott sajtóközlemény 
útján, valamint a Fôvárosi Önkormányzat honlapján hir-
deti ki.

(3) A fôpolgármester folyamatosan gondoskodik a bu-
dapesti légszennyezettséggel kapcsolatos aktuális tájé-
koztatásról 

a) a Fôvárosi Önkormányzat honlapján,
b) a Fôpolgármesteri Hivatal munkaideje alatt az

Ügyfélszolgálati Irodán,
c) a Fôvárosi Közterület-felügyelet Vészhelyzet Infor-

mációs Központja 24 órás Ügyeletén (továbbiak-
ban: VIK) keresztül.

(4) A szmogriadó-fokozatok megszüntetésének idôpont-
ját a fôpolgármester a Magyar Távirati Irodához eljuta-
tott sajtóközlemény útján, valamint a Fôvárosi Önkor-
mányzat honlapján hirdeti ki.”
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
4/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl szóló 
69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A fôpolgármester a külön jogszabályban
meghatározottak szerint 

a) tájékoztatási fokozatot rendel el a 2. § (2) bekezdés 
a) pontjában, valamint a 2. § (3) bekezdésben fog-
lalt feltételek teljesedése esetén, 

b) riasztási fokozatot rendel el a 2. § (2) bekezdés 
b) pontjában, valamint a 2. § (3) bekezdésében fog-
laltak fennállása esetén.

(2) A tájékoztatási, illetve a riasztási fokozatban meg-
tehetô intézkedésekre a 8–10. §-okban foglaltak az irány-
adók.

(3) Az e rendelet szerinti intézkedések a tájékoztatási
fokozat elrendelése esetén a kihirdetését követôen azon-
nal, a riasztási fokozat esetében a kihirdetését követô nap
6 órától lépnek életbe.

(4) A riasztási fokozat idôtartama alatt és kizárólag a
gépjármûvek használatára vonatkozó intézkedésekre vo-
natkozóan – az azt megszüntetô intézkedés hiányában – 
a korlátozó intézkedések idôtartama:

a) légszennyezô anyagtól függetlenül minden nap 
6 órától 22 óráig tart, kivéve az ózon eredmények
miatt elrendelt korlátozáskor;

b) ózon légszennyezettség esetében minden nap 
10 órától 18 óráig tart.

A további korlátozások idôtartama – az azt megszün-
tetô intézkedés hiányában – folytonos.”

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A szmogriadó elrendelését megalapozó – KDV-
KTVF és az OMSZ által szolgáltatott – adatok folyama-
tos gyûjtését és a fôpolgármester felé történô továbbítá-
sát a VIK Központi Ügyelete látja el.”

5. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A fôpolgármester a 2. § (4) bekezdésében
foglalt feltételek fennállása esetén szüntetheti meg a szmog-
riadót, a 2/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség telje-
sítésének biztosításával. 

(2) A szmogriadó megszüntetésére irányuló fôpolgár-
mesteri döntésrôl a Fôpolgármesteri Hivatal (továbbiak-
ban: FPH) tájékoztatja a VIK-et.”

6. §

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A fôpolgármester az adott szmogriadó- 
fokozat meghatározott feltételeinek teljesülését követôen,
ahhoz képest 

a) szálló por (PM10) esetében: 5 órán belül,
b) további légszennyezô anyagok esetében: 1 órán be-

lül ad tájékoztatást a 2/A. § (2)–(3) bekezdéseiben
foglaltak szerint. 

(2) A fôpolgármester a tájékoztatási fokozat elrende-
lése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jog-
szabályok szabályaira;

b) felkérheti a fôvárosi kerületek jegyzôit, hogy foko-
zottan ellenôrizzék az avar és kerti hulladék nyílt
téri égetésének esetleges tilalmát;

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását
megelôzô intézkedésekre (a lakosság és a légszeny-
nyezôk önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), külö-
nösen kérve:
ca) a kedvezôtlenül sok légszennyezô anyagot ki-

bocsátó gépjármûvek fôvárosi használatának
szüneteltetését, különösen a dízel üzemûekét;

cb) a fôvárosi úti célok eléréséhez az egyéni gép-
jármûhasználat mérséklését, lehetôség szerint
szüneteltetését, a közösségi közlekedés igény-
bevételének elônybe részesítését;

cc) a gépjármûvek indokolatlan – álló helyzetben
történô – alapjárati üzemeltetésének lehetôség
szerinti mérséklését;

cd) a helyhez kötött légszennyezô pontforrások
üzemeltetôit – hivatkozva azok társadalmi
felelôsségvállalására – kibocsátásuk csökken-
tésére;

ce) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por
(PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a
kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésû beren-
dezések (ha egy háztartásban létezik földgáztü-
zelési mód, akkor a szilárdtüzelésû kandallók,
cserépkályhák) használatának mérséklésére;

cf) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a
kérés kiterjed az üzemanyagtöltô állomások
használatának – elsôsorban 10–18 óra közötti –
mérséklésre, továbbá – a helyhez kötött lég-
szennyezô pontforrások üzemeltetôit is érintô-
en, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibo-
csátásukat tekintve – a szerves oldószer felhasz-
nálással (szénhidrogén-kibocsátással) járó 
tevékenységek (például festés, mázolás, bitu-
menolvasztás) mérséklésére, lehetôség szerint
szüneteltetésére.”
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7. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9. § A fôpolgármester a riasztási fokozat elrendelése
esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jog-
szabályok szabályaira;

b) elrendelheti a gépjármûvek Budapest fôváros köz-
igazgatási területén való használatának korláto-
zását, tekintettel azok rendszámtábláján található
utolsó számjelre: a naptári hónap szerinti páratlan
napokon csak a páratlan (1, vagy 3, vagy 5, vagy 
7, vagy 9), a naptári hónap szerinti páros napokon
csak a páros (0, vagy 2, vagy 4, vagy 6, vagy 8)
számjelû jármûvek közlekedhetnek;

c) elrendelheti, illetve kezdeményezheti a helyhez kö-
tött légszennyezô pontforrások üzemeltetôinek más
energiahordozó, üzemmód használatára kötelezé-
sét, vagy a kibocsátás csökkentését, vagy az üze-
meltetés felfüggesztését;

d) felkérheti a fôvárosi kerületek jegyzôit, hogy foko-
zottan ellenôrizzék az avar és kerti hulladék nyílt
téri égetésének esetleges tilalmát;

e) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását
megelôzô intézkedésekre (a lakosság és a légszennye-
zôk önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen
kérve:
ea) a kedvezôtlenül sok légszennyezô anyagot ki-

bocsátó gépjármûvek fôvárosi használatának
szüneteltetését, különösen a dízel üzemûekét;

eb) a fôvárosi úti célok eléréséhez az egyéni gép-
jármûhasználat szüneteltetését, a közösségi
közlekedés igénybevételének elônybe részesíté-
sét;

ec) a gépjármûvek indokolatlan – álló helyzetben
történô – alapjárati üzemeltetésének lehetôség
szerinti mérséklését;

ed) a helyhez kötött légszennyezô pontforrások
üzemeltetôit – hivatkozva azok társadalmi
felelôsségvállalására – kibocsátásuk csökken-
tésére;

ee) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por
(PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a
kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésû beren-
dezések (ha egy háztartásban létezik földgáztü-
zelési mód, akkor a szilárdtüzelésû kandallók,
cserépkályhák) használatának mérséklésére;

ef) nitrogén-dioxid szint miatt elrendelt fokozat
esetén a kérés kiterjed a gázfûtésû berendezé-
sek használatának mérséklésére;

eg) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a
kérés kiterjed az üzemanyagtöltô állomások
használatának – elsôsorban 10–18 óra közötti

– szüneteltetésére, továbbá – a helyhez kötött
légszennyezô pontforrások üzemeltetôit is érin-
tôen, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok ki-
bocsátásukat tekintve – a szerves oldószer 
felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással)
járó tevékenységek (például festés, mázolás,
bitumenolvasztás) szüneteltetésére.”

8. §

A Rendelet 10. § a), h), j) és k) pontja helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek, egyidejûleg az alábbi új 

l) ponttal egészül ki:

„(10. §) 
a) a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi köz-

lekedés – valamint a személytaxi-szolgáltatás –

gépjármûvei;”

„h) a kommunális feladatukat végzô, külön jogsza-
bályban meghatározott olyan gépjármûvek, ame-
lyek – mûszaki felépítésüknél fogva – csak a
mentôszolgálatban, vérellátó szolgálatban, halott-
szállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartá-
sa, locsolása, valamint közutak, repülôterek hó- és
síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a la-
kosság vízellátására, a kommunális hulladékszál-
lításra, a villamos- és gázenergia-, távhô-, meleg-
víz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési szol-
gáltatás, a közmûjellegû vezetékrendszerek (külö-
nösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító,
a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei)
hibabemérésére és -elhárítására használhatók; 
továbbá azon szervezetek következô feladatukat
végzô jármûvei, amelyek jogosultak pénzfeldolgo-
zási tevékenység, vagy egyetemes postai szolgálta-
tás végzésére;”

„j) a közegészségügyi feladat ellátására szolgáló, 
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és az
általa felhatalmazott feladatukat végzô magán-
állatorvosok gépjármûvei;”

„k) a Magyar Honvédség, illetve a törvényben megha-
tározott rendvédelmi szervek gépjármûvei;”

„l) a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a KDV-KTVF, a
fôvárosi ÁNTSZ, valamint Budapest Fôváros terü-
letén mûködô közterület-felügyeletek azon gépjár-
mûvei, amelyek mûszaki felépítésüknél és jogsza-
bályi felhatalmazásuk által látják el a közterületek
rendjéhez, tisztaságához és jogszerû használatá-
hoz kapcsolódó ellenôrzési feladatukat.”
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9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép ha-

tályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg 

a) a Rendelet preambulumának „a környezet védel-

mének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény 48. § (4) bekezdésben” szövegrész helyébe

„a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés 
a) pontjában” szövegrész lép, 

b) a 3. §-t megelôzô fejezetcím (II. Szmoghelyzet ki-

alakulásának megelôzése és elôzetes intézkedések)

helyébe a „II. Szmoghelyzet kialakulásának meg-
elôzése” fejezetcím lép,

c) a Rendelet 4. §-a hatályát veszti,

d) a rendelet 11. § (1) bekezdésében „a fôpolgár-

mester nevében eljáró FpH” szövegrész helyébe 

„a KDV-KTVF” szövegrész lép.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôváros Közgyûlés 2008. november 27-i ülésén 

elfogadott felterjesztésében a fôvárosi szmogriadó ren-

delethez elfogadásához kapcsolódóan több jogszabály

módosítását kezdeményezte. A felterjesztés alapján – fi-

gyelemmel a riasztási fokozat elrendelésének tapasztala-

taira – sor került a központi közigazgatási szervek és 

a Fôvárosi Önkormányzat közötti egyeztetésre. A haté-

kony együttmûködés eredményeként a Kormány elfo-

gadta az egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval

összefüggô módosításáról szóló rendeletét. A módosuló

kormányrendeletek és a fôvárosi rendelet összhangjának

mielôbbi megteremtését célozza a rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást részben a levegô védelmével kapcsola-

tos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm.

rendelet 5. számú melléklet 2. és 3. pontjának módosítá-

sa, részben pedig a rendeletben használt egyes fogalmak

egységbe szerkesztése indokolja.

A 2. §-hoz

E paragrafus a szmogriadó fokozat elrendelésének és

megszüntetésének módját, az abban a Fôvárosi Önkor-

mányzat részérôl részt vevôk egyes feladatait szabályozza.

A 3. §-hoz

A szmogriadó kialakulásának megelôzô intézkedéseit

tartalmazza e szakasz, amelynek rendelkezéseinek mó-

dosítására nem került sor. 

A 4–7. §-hoz

A módosítást a módosított levegô védelmével kap-

csolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.)

Korm. rendelet 5. számú melléklet 2. pontjában foglalt, 

a szmogriadó tervvel szembeni tartalmi követelmények

indokolják.

A 8. §-hoz

A végrehajtási tapasztalatok indokolják a korábbi ren-

delkezések pontosítását, amely a beérkezett és méltányol-

ható igények alapján a forgalomkorlátozó intézkedések

alól mentesítettek szûk körû bôvítésére irányul.

A 9. §-hoz

A rendelet kihirdetésének napját határozza meg, illet-

ve a szükséges egyéb jogtechnikai módosításokat tartal-

mazza.

20 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 3.



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdé-

sében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet

alkotja.

1. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-

si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-

delet (továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete A Fô-
polgármesteri Hivatal belsô szervezeti tagozódása (a
Fôpolgármesteri Hivatal ügyosztályainak, irodáinak fel-
sorolása), munkarendje és az ügyfélfogadás rendje „A

Fôpolgármesteri Hivatal belsô szervezeti tagozódása” 

helyébe az alábbiak lépnek:

1„1. Adó Ügyosztály
1„2. Beruházási Ügyosztály
1„3. Egészségügyi Ügyosztály
1„4. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály
1„5. Igazgatási és Hatósági Ügyosztály
1„6.
1„7. Informatikai Ügyosztály
1„8. Jogi Ügyosztály
1„9. Kiemelt Fejlesztések Irodája
„10. Költségvetési Revizori Ügyosztály
„11. Költségvetési Tervezési Ügyosztály
„12. Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály
„13. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály
„14. Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvé-

delmi Ügyosztály
„15. Közbeszerzési Ügyosztály
„16. Közlekedési Ügyosztály
„17. Kommunális Ügyosztály
„18. Közmû Ügyosztály
„19. Kulturális Ügyosztály
„20. Lakás Ügyosztály
„21. Európai Uniós Ügyek Irodája
„22. Oktatási Ügyosztály
„23. Sport Ügyosztály
„24. Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
„25. Szervezési Ügyosztály
„26. Szociálpolitikai Ügyosztály
„27. Települési Értékvédelmi Ügyosztály
„28. Törzskari Szervezetek (Fôpolgármesteri Iroda, Fô-

jegyzôi Iroda, Fôpolgármester-helyettesi irodák)
„29. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály

„30. Vagyon-nyilvántartási Ügyosztály
„31. Fôépítészi Iroda
„32. Városrendezési Ügyosztály
„33. Védelmi és Gazdasági Ügyosztály”

(2) Az SZMSZ 9. számú melléklete A Fôpolgármes-
teri Hivatal belsô szervezeti tagozódása (a Fôpolgár-
mesteri Hivatal ügyosztályainak, irodáinak felsorolása),
munkarendje és az ügyfélfogadás rendje „A Fôpolgár-

mesteri Hivatal belsô szervezeti tagozódása” helyébe az

alábbiak lépnek:

1„1. Adó Ügyosztály
1„2. Beruházási Ügyosztály
1„3. Egészségügyi Ügyosztály
1„4. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály
1„5. Igazgatási és Hatósági Ügyosztály
1„6.
1„7. Informatikai Ügyosztály
1„8. Jogi Ügyosztály
1„9. Kiemelt Fejlesztések Irodája
„10. Költségvetési Revizori Ügyosztály
„11. Költségvetési Tervezési Ügyosztály
„12. Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály
„13. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály
„14. Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédel-

mi Ügyosztály
„15. Közbeszerzési Ügyosztály
„16. Közlekedési Ügyosztály
„17. 
„18. Közmû Ügyosztály
„19. Kulturális Ügyosztály
„20. Lakás Ügyosztály
„21. Európai Uniós Ügyek Irodája
„22. Oktatási Ügyosztály
„23. Sport Ügyosztály
„24. Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
„25. Szervezési Ügyosztály
„26. Szociálpolitikai Ügyosztály
„27. Települési Értékvédelmi Ügyosztály
„28. Törzskari Szervezetek (Fôpolgármesteri Iroda, Fô-

jegyzôi Iroda, Fôpolgármester-helyettesi irodák)
„29. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
„30. Vagyon-nyilvántartási Ügyosztály
„31. Fôépítészi Iroda
„32. Városrendezési Ügyosztály
„33. Védelmi és Gazdasági Ügyosztály”
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2. §

(1) Jelen rendelet 1. § (1) bekezdése a kihirdetést

követô 15. napon, e rendelet 1. § (2) bekezdése 2009.

március 15-én lép hatályba, egyidejûleg e rendelet 1. §

(1) bekezdése hatályát veszti. 

(2) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdése hatályba lépése

elôtti ügyosztályok közül a Kommunális Ügyosztály és a

Közmû Ügyosztály jogutódja az újonnan létrejött Köz-

mû Ügyosztály.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Tekintettel a Fôpolgármesteri Hivatal Kommunális

Ügyosztályának és Közmû Ügyosztályának összevoná-

sára, valamint a Környezetvédelmi Ügyosztály feladat-

körének bôvülésére, az érintett belsô szervezeti egységek

elnevezését módosítani szükséges. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti tago-

zódását és ügyosztályainak megnevezését módosítja a

hatályba lépés eltérô idôpontjának megfelelôen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl, valamint a Fôpolgár-

mesteri Hivatal zavartalan mûködése érdekében, a meg-

szûnt szervezeti egységek jogutódlásról rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV törvény 18. §-ának (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rende-

letet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

(a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklet „II. A Köz-

gyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegy-

zéke” fejezetében az  „Egészségügyi és Szociálpoltikai

Bizottság” cím  1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés

lép:

„1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet sze-
rint illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vo-
natkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével

kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályázatát,
gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi megbízásá-
nak, felmentésének, vezetôi megbízás visszavonásá-
nak, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének,
összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljá-
rás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;

– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott maga-
sabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott
fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait
és gyakorolja a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)”

2. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyide-

jûleg a 67/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet hatályát

veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Hatáskör telepítéshez kapcsolódóan szükséges az

SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 6. számú melléklet I. fejezet 1. cím alatt

felsorolt egészségügyi intézmények vezetôi feletti mun-

káltatói jogkörök gyakorlására vonatkozó hatáskör az

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsághoz kerül te-

lepítésre.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rende-

letet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

(a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklet „III. feje-

zet Gazdasági Bizottság” cím alatti rendelkezés az aláb-

biak szerint módosul:

„Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgató-
sága (CSAPI)

Studio Metropolitana Kht.
Budapest Szíve Városfejlesztô Nonprofit Kft.

A Bizottság illetékes a BTH Budapesti Turisztikai Kht. és
a Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Kht.,
továbbá e társaságok, a CSAPI és a Budapest Szíve Város-
fejlesztô Nonprofit Kft. vonatkozásában a 75/2007. (XII. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés
a) pontja, 41. § a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. §
a) pontja, 44. § (2) bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5) be-
kezdése, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonatkozásában.”

2. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az új gazdasági társaság „Budapest Szíve Városfej-

lesztô Nonprofit Kft.” megalapításához kapcsolódóan

szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új gazdasági társaság SZMSZ-ben való felsorolá-

sáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Helyesbítés

A Fôvárosi Közlöny 2008. december 30-i, 21. számában megjelent, 86/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet)
– a fôvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévô közterületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról – 2. § (6) bekezdé-
sében szereplô szövegrészbôl – nyomdahiba miatt – lemaradt a (2) bekezdés megjelölés. A rendelet 2. § (6) bekezdésének szöveg-
része helyesen: „(2) A Fôvárosi Közgyûlés dönt a 3 évet meghaladó idôtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésében.”

Ugyancsak ezen rendelet kérelem formanyomtatványt tartalmazó melléklet elsô oldalának fejlécébôl – nyomdahiba miatt –
lemaradt a melléklet megjelölés. A hivatkozott melléklet elsô oldala fejlécének szövege helyesen: „A 86/2008. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 3.számú melléklete”.

A Fôvárosi Közlöny 2009. január 30-i, 1. számában megjelent, 1/2009. (I.30) Fôv. Kgy. rendelet – a lakossági távhôszolgál-
tatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005.
(XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról – „A lakossági (háztartási) célú hôdíjak meghatározása és alkalmazása” címû mel-
léklet elsô oldalának fejlécében szereplô „3. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez” megjelölés –nyomdahiba
miatt – tévesen az elôzô oldal lap alján jelent meg. A hivatkozott melléklet elsô oldala fejlécének szövege helyesen:
„ 3. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete”.

A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
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