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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
40/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 22. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellá-
tásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § 
(1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

[A Fővárosi Önkormányzat a következő feladatok el-
látására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:]

....
„29. javaslattétel az autóbusszal végzett különcélú 

menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati enge-
dély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi közgyű-
lési rendelet tartalmára, a járati engedély kiadása iránti 
kérelem közlekedésszakmai szempontú vizsgálata, a já-
rati engedély kiadására, módosítására vagy visszavoná-
sára vonatkozó döntési javaslat előkészítése, a megálló-
helyek és végállomások használatához való hozzáférés 
feltételeinek meghatározása (figyelemmel a Személyszál-
lítási tv. rendelkezéseire is) és szükség esetén az erre vo-
natkozó megállapodások megkötése, a járati engedély 
kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi közgyűlési 
rendelet betartásának ellenőrzése.”

2. §

A rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta az autóbusszal vég-
zett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szol-
gáltatás Budapest főváros közigazgatási területén tör-
ténő végzésének feltételeiről szóló 26/2018. (VI. 27.) 
önkormányzati rendeletét, melynek következtében szük-
ségessé vált a Budapest közlekedésszervezési feladatai-
nak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let módosítása is, a kijelölt közlekedésszervező BKK-ra 
telepített feladatok kiegészítésével. 

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak 
megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) be-
kezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakos-
ság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon 
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

Pontosítani és kiegészíteni szükséges a Közlekedés-
szervező feladatkörét a járati engedélyek kiadásának elő-
készítésével, közlekedésszakmai szempontú vizsgála-
tával, és a megállóhely-használattal, valamint a járati 
engedély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi köz-
gyűlési rendelet betartásának ellenőrzésével kapcsolat-
ban.

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 
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II. rész

KÖZLEMÉNY

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala közzéteszi, hogy a „Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adó 
Főosztály” feliratú, 4. számú körbélyegzője elveszett, ezért annak használata 2018. szeptember 20. napjától érvény-
telen.
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