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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
58/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének meg-
örökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 
2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a moz-
góképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
területek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (1) bekezdésében az 
„amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az 
érintett 8 napon belül nem tesz eleget” szövegrész helyé-
be az „amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívás-
nak az érintett nem tesz eleget” szöveg lép.

(2) A R. 27. § (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az 
erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállít-
hatja, ha az

a) élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a köz-
rend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetés-
szerű használata súlyos sérelmének elhárítása ér-
dekében, vagy 

b) jelentős közérdekből 
egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának 
költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-
használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közte-
rület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmé-
nek minősül, ha a jogellenes közterület-használat a köz-
lekedésben való részvétel jogszabályi feltételeivel nem 
rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő jármű-
vek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása út-
ján valósul meg.”

(3) A R. az alábbi új 36/D. §-sal egészül ki:

„36/D. § E rendelet 27. § (1)–(3) bekezdésének – a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rende-
lettel megállapított  – rendelkezéseit a Fővárosi Önkor-

mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalé-
pését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban 
is alkalmazni kell.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterü-
letek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. ren-
delet 27. §-ában szabályozott jogellenes közterület-hasz-
nálat hatályos előírásait pontosítani és egyértelműsíteni 
szükséges annak érdekében, hogy a fővárosi közterüle-
tek jogellenes használata elleni fellépés minél gyorsabb 
és hatékonyabb legyen. A jogellenes közterület-haszná-
lat elleni fellépés legfontosabb célja a közterület eredeti 
funkciójának, a bárki általi szabad igénybevétel lehetősé-
gének mielőbbi visszaállítása. E célt szolgálja a jogelle-
nes közterület-használat megszüntetésével egyidejűleg a 
közterület eredeti állapotának helyreállítására való fel-
szólítás, illetve ennek elmaradása esetén a helyreállítás 
elvégeztetése a jogellenes közterület-használó helyett és 
költségére. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszerűtlen közterület-használat haladéktalan meg-
szüntetése és a közterület eredeti funkciójának késede-
lem nélküli visszaállítása érdekében megszüntetésre 
kerül a helyreállításról szóló felszólítás és az abban fog-
laltak végrehajtása között 8 napos türelmi idő annak ér-
dekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat a felszólításnak 
nem engedelmeskedő jogellenes közterület-használó he-
lyett és költségére mielőbb elvégeztethesse az eredeti ál-
lapot helyreállítását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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