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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
49/2012. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes fővárosi 
önkormányzati rendeletek módosításáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § 
(4) bekezdés e) pontjában és a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 94/B. §-ban foglalt felhatalmazás és 
feladatkör alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, vala-
mint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. 
rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el, aki utcanévtáblát, házszámtáblát, ismertetőtáblát:

a) beszennyez,
b) eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jel-

legét megszünteti,
c) jogtalanul kihelyez.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

2. §

(1) A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 
1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Köztiszt.R.) 4. § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tulajdonos (használó) a kirakatot, cégtáblát, 
reklámtáblát, egyéb reklámfelületet köteles tisztán tar-
tani.”

(2) A Köztiszt.R. 17. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„17. § (1) Aki
a) nem gondoskodik az ingatlana – beleértve az in-

gatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántar-

tott belterületi földrészletet is – előtti járda, az in-
gatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és 
az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 
gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkos-
ság-mentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó 
eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gya-
log- és kerékpárútként kijelölt felületeket;

b) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisz-
tán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatla-
non elhagyott hulladék elszállításáról;

c) nem gondoskodik a telekingatlanról a járda, kerék-
párút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfe-
lelő nyeséséről;

d) az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán;
e) ha az építési anyagot vagy a törmeléket e rendelet 

által kijelölt területekről és útvonalakról engedély 
hiányában azonnal, más területekről legkésőbb a 
kirakástól számított 8 órán belül nem szállítja vagy 
szállíttatja el;

f) hirdetményt, plakátot, falragaszt nem kijelölt he-
lyen helyez el;

g) kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfe-
lületet nem tart tisztán,

tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

(3) Hatályát veszti a Köztiszt.R. 4. § (8) és (9) bekez-
dése.

3. §

Az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használa-
táról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 13. §-a 
és az azt megelőző cím helyébe a következő új cím és 
rendelkezés lép:

„Tiltott, közösségellenes magatartás
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13. §

(1) Aki a fővárosi önkormányzati jelképet engedély 
nélkül, engedélytől eltérően vagy nem hiteles alakban 
használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, tiltott, kö-
zösségellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

4. §

A „Budapest” név felvételéről és használatáról szó-
ló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a és az azt 
megelőző cím helyébe a következő új cím és rendelke-
zés lép:

„Tiltott, közösségellenes magatartás

9. §

(1) Aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet enge-
dély nélkül vagy engedélytől eltérően veszi fel vagy hasz-
nálja, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügye-
lő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi Közgyű-
léstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogosult.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

5. §

(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterü-
letek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: Közter.R.) 1. § (1) bekezdése kiegészül 
az alábbi rendelkezéssel:

„…A rendeletben foglalt előírások Budapest főváros 
kerületi önkormányzatainak tulajdonában lévő közte-
rületen történő megszegésére és annak jogkövetkezmé-
nyeire Budapest főváros kerületi önkormányzatainak vo-
natkozó rendeleteiben foglaltak irányadók.”

(2) A Közter.R. 15/B. §-a és az azt megelőző cím he-
lyébe a következő új cím és rendelkezés lép:

„Közterületi tiltott, közösségellenes magatartások

15/B. §

(1) Aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól 
eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített cél-
tól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésé-
re, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meg-
haladó alapterületben használ, továbbá az e rendeletben 
foglalt előírásokat egyébként megszegi, tiltott, közösség-
ellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló törvény alkalmazásával el le-
het kobozni azt a dolgot, amelyet a jogellenes közterület-
használat elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra 
szántak, illetve azt a dolgot, amelyre nézve az (1) bekez-
désben meghatározott tiltott, közösségellenes magatar-
tást elkövették. Az elkobzás akkor is elrendelhető, ha a 
dolog nem a jogsértő tulajdona. Az elkobzott dolog tulaj-
donjoga Budapest Főváros Önkormányzatára száll.

(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.

(6) A közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése 
nem mentesít a közterület-használati díjfi zetési, illetve a 
közterület eredeti állapotába történő helyreállítására vo-
natkozó kötelezettség alól.”

6. §

A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és fel-
adatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet ki-
egészül az alábbi új, 8/A. §-sal:
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„8/A. § A közterület-felügyelő az egyes fővárosi ön-
kormányzati rendeletekben meghatározott tiltott, közös-
ségellenes magatartások elkövetése miatt helyszíni bír-
ság kiszabására jogosult, melynek megfi zetési határideje 
harminc nap.”

7. §

A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről 
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Aki a teret hozzájárulás nélkül, vagy a hoz-
zájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban 
rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékeny-
ség kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott 
mértéket meghaladó alapterületben használ, továbbá aki 
az e rendeletben foglalt előírásokat egyébként megszegi, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

8. §

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 43. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő új 
cím és rendelkezés lép:

„IV. fejezet

Tiltott, közösségellenes magatartások

43. §

(1) A jelen rendeletben meghatározott hulladékkeze-
lési tevékenység – a Hgt.-ben meghatározottak szerint – 
kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével vé-
gezhető.

(2) Aki
a)  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogsza-

bályokban foglalt nyilvántartási feladatokhoz kap-
csolódó bejelentési kötelezettségét határidőre nem 
teljesíti, illetve valótlan adatot közöl;

b)  a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpon-
ton, hulladékgyűjtő szigeten ott el nem helyezhető 
hulladékot helyez el; 

c)  szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő edénybe, tartályba nem megfelelő 
hulladékot helyez el;

d)  szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő edényből, tartályból a hulladék ke-
zelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz;

e)  a közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesülésé-
re vonatkozó bejelentési és igazolási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget;

f)  a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának ke-
zeléséről nem az arra jogosult Közszolgáltató köz-
reműködésével gondoskodik,

tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 

(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

9. §

(1) A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterü-
letek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntar-
tásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: ZR.) 6. § (21) bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„(21) Sporttéren dohányozni tilos.”

(2) A ZR. 7. §-a és az azt megelőző cím helyébe a kö-
vetkező új cím és rendelkezés lép:

„Tiltott, közösségellenes magatartás

7. § (1) Aki a zöldfelületeket az e rendeletben foglal-
takkal ellentétes módon vagy célra használja, vagy a je-
len rendeletben foglalt előírásokat egyébként megsérti, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el.
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(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

10. §

(1) A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemel-
tetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, 
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések 
és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. 
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
33. §-a és azt megelőző cím helyébe a következő új cím 
és rendelkezés lép:

„V. Cím

Szankciók

Tiltott, közösségellenes magatartás

33. §

(1) Aki 
a)  a kezelői hozzájárulásban, munkakezdési, kezdé-

si hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja 
meg;

b)  a közutat nem közlekedési célból kezelő hozzájáru-
lása nélkül veszi igénybe;

c)  munkakezdési hozzájárulás nélkül burkolatbontás-
sal járó tevékenységet folytat;

d)  igénybevételi hozzájárulás nélkül futóversenyt 
tart;

e)  burkolt közterületről az azzal határos ingatlanhoz 
szabályszerűen megépített csatlakozás hiányában 
vagy azon kívüli részen behajt;

f)  az útburkolatot ideiglenesen vagy a megjelölt ha-
táridőn belül véglegesen, nem vagy nem megfelelő-
en állítja helyre;

g)  az anyag tárolására, illetve elszállítására vonatko-
zó előírásokat nem tartja be;

h)  rendkívüli igénybevételként bejelentett munka he-
lyett más jellegű munkát végez;

i)   a közlekedés biztonságát veszélyeztetve nem gon-
doskodik:

 ia) a munkaterület biztonságos körülkorlátozásá-
ról,

 ib) a munkaterület szükséges kivilágításáról,
 ic) a korábbi helyreállítás szükség szerinti kijavítá-

sáról,
 id)  az útpálya vagy járda elszennyeződésének meg-

akadályozásáról;
j)  a munkák befejezése után – az annak időtartamára 

ideiglenesen kihelyezett – közúti jelzéseket nem tá-
volítja el, a megsérült forgalomtechnikai létesítmé-
nyeket eredeti állapotukba nem állítja helyre;

k)  a forgalmi rendet közútkezelői hozzájárulás nélkül 
megváltoztatja, kivéve a külön jogszabályban meg-
határozott tulajdon elleni szabálysértés körébe tar-
tozó közúti jelzés vagy egyéb közérdeket szolgáló 
jel vagy létesítmény gondatlan megsemmisítésére, 
megrongálására, elvitelére, áthelyezésére vagy el-
mozdítására szabályozó szabálysértés körébe tar-
tozó eseteket;

l)  az út víztelenítésére szolgáló árkot betemeti, az út 
árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely 
a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt) 
szennyezi;

m)  az építési területről a szilárd burkolatú útra jármű-
vével ráhajtva azt beszennyezi;

n)  a rendkívüli igénybevétel megkezdését a rendelet-
ben meghatározott határidőn belül nem jelenti be;

o)  a rendkívüli igénybevételt a rendeletben megha-
tározott határidőn túl munkakezdési hozzájárulás 
nélkül végzi;

p)  közútkezelő hozzájárulása nélkül létesít ingatlan 
megközelítését szolgáló gépkocsi behajtót, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

(2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet mellékletét 
képező új, 3. melléklettel.

11. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
49. §-a az alábbi új (7)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
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„(7) Aki az üzemképtelen járművet nem a jelen rende-
letben meghatározott módon tárolja, tiltott, közösségelle-
nes magatartást követ el.

(8) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(9) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(10) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló törvény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság 
összegének megállapításánál mérlegelendő szempontok-
ra vonatkozó előírásokat.”

12. §

(1) Budapest főváros közterületein a taxiállomások lé-
tesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről 
szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: Taxirend.) 13. § (1)–(4) bekezdései helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

„(1) A taxiállomás használatával kapcsolatos e rende-
letben foglalt szabályok betartását a szolgáltató és Bu-
dapest Főváros Közterület-felügyelete is jogosult és köte-
les ellenőrizni. Budapest Főváros Közterület-felügyelete 
ellenőrzése során, amennyiben a szabályok megsértését 
észleli, a megtett intézkedéséről köteles értesíteni a szol-
gáltatót, aki erről nyilvántartást vezet.

(2) Aki a taxiállomást az e rendeletben előírt érvényes 
taxiállomás-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól 
eltérően használja, illetőleg a 12. §-ban foglalt szabá-
lyokat megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást kö-
vet el.

(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogosult. 
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság össze-
gének megállapításánál mérlegelendő szempontokra vo-
natkozó előírásokat.”

(2) A Taxirend. 13. § (8) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(8) A helyszíni bírság megfi zetése, a közigazgatási 
hatósági eljárás kezdeményezése nem mentesít a díj fi ze-
tésére vonatkozó kötelezettség, továbbá a szolgáltatónak 
a taxiállomás helyreállításával kapcsolatban felmerült 
költségei megfi zetésének kötelezettsége alól.”

13. §

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köte-
lező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. §-a és az azt megelőző cím helyébe a 
következő új cím és rendelkezés lép:

„Tiltott, közösségellenes magatartások

18. §

(1) Aki
a)  a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-

telező közszolgáltatást jogosulatlanul végez,
b)  a települési folyékony hulladék tekintetében a nyil-

vántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz ele-
get,

c)  a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-
telező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe,

d)  nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást ve-
szi igénybe, kivéve a 9. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltakat,

e)  a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-
telező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges beje-
lentési kötelezettségének nem tesz eleget,

f)  olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanya-
got vezet az általa működtetett közműpótlóba, amit 
és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem 
tartalmazhat,

tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-fel-
ügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult. 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”
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14. §

E rendelet 2012. június 15-én lép hatályba és a hatály-
balépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése szerint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes ma-
gatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e 
magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rende-
letben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kisza-
bását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevé-
telét képezi. E törvény 146/A. §-a szerint a közigazgatá-
si bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is 
átruházható.

Részletes indokolás

Az 1–13. §-hoz

Fenti jogszabályalkotási lehetőségre tekintettel indo-
kolt a fővárosi önkormányzati rendeletekben 2012. má-
jus 31-ig szabálysértési tényállásként megjelenített ma-
gatartások közül mindazokat, melyek felsőbb szintű 
jogszabályban nincsenek meghatározva, tiltott, közös-
ségellenes magatartásként szabályozni és szankcionálni. 
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírság kiszabásá-
val kapcsolatos eljárásra a Ket. szabályai alkalmazandók, 
az eljárási határidők betarthatósága és a rugalmas ügy-
intézés érdekében célszerű élni az Mhötv-ben biztosí-
tott – főjegyző irányába megengedett – hatáskör-átruhá-
zási lehetőséggel. A közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvény 2012. április 15-i módosítása szerint a 
közterület-felügyelő jogosult az önkormányzati rendelet-
ben meghatározott helyszíni bírság kiszabására.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról ren-
delkezik.
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IGÉNYBEVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM 
futóversenyek megtartásához 

 

Az igénybevételi hozzájárulást kérelmez  szervezet  Az igénybevételi  hozzájárulást kérelmez  lebonyolító 
szervezet 

megnevezése:   megnevezése:  

pontos címe:   pontos címe:  

telefonszáma:   telefonszáma:  

faxszáma:   faxszáma:  

e-mail címe:   e-mail címe:  
 

A kérelmez  felel s vezet jének  A lebonyolításért felel s vezet jének 

neve:   neve:  

telefonszáma:   telefonszáma:  

e-mail címe:   e-mail címe:  
 

A futóverseny dátuma:  TKM azonosítója:  

rajt helye:  id pontja:  

útvonala 

közút neve szakasz eleje szakasz vége szakasz 
hossza 

szakasz 
szélesség 

zárás 
id pontja 

feloldás 
id pontja 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

cél helye:  id pontja:  

 

Hozzájárulást kérelmez  szervezet aláírása: 
 
 
 

P.H. 

 

Hozzájárulást kérelmez  lebonyolító szervezet aláírása: 
 
 
 

P.H. 

Melléklet a 49/2012. (VI. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
3. melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén futóversenyt megtartani csak 

a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betar-
tásával szabad!

• Futóverseny csak az igénybevételi  hozzájárulás ki-
adása után kezdhető meg!

Kitöltési útmutató:
• A futóverseny útvonala esetén az adott szakasz zá-

rásának időpontja a forgalomkorlátozás életbe lép-
tetésének tervezett időpontja, az adott szakasz fel-
oldásának időpontja a forgalomkorlátozás teljes 
megszüntetésének tervezett időpontja.

• A szakasz hosszát méterben kell megadni, a szakasz 
szélességét pedig méterben, vagy az elfoglalt for-
galmi sávok darabszámában kell megadni. 

• A cél időpontja az utolsó futó célba érésének terve-
zett időpontja.

A kezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell:
(A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének 
szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterü-
letet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útbur-
kolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján)

a) forgalomkorlátozási tervet,
b) közterület-használati hozzájárulást, 
c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez 

szükséges díjfi zetési adatlapot.

�
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