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TA R TA L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormány-
zata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról  ........................................................................................................................................................................................... 2
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, vala-
mint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Fővárosi Közgyűlésnek 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, va-
lamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatá-
rozott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,  
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet a követ-
kező alcímmel és 51/D. §-sal egészül ki:

„Felhasználás engedélyezése nyílt forráskódú 
szoftverlicenc alkalmazásával

51/D. § (1) A szerzői jogról szóló törvény szerinti 
szoftver forráskódjának, tárgykódjának vagy bármilyen 
más formában rögzített formájának felhasználása az in-
terneten nyílt forráskódú szoftverként való közzététellel 
engedélyezhető, ha

a) ezt a szoftver vonatkozásában a Fővárosi Önkor-
mányzatot vagy a Főpolgármesteri Hivatalt megillető 
vagyoni jog, illetve felhasználási jog lehetővé teszi, és

b) a szoftver harmadik személy általi használata, fel-
használása közfeladat hatékonyabb ellátását elősegíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás feltételeit – 
lehetőség szerint valamely, az Európai Gazdasági Tér-
ségben elterjedt, nyílt forráskódú szoftverlicenctípus al-
kalmazásával – az (1) bekezdés b) pontja szerinti célhoz 
igazodóan kell meghatározni, illetve azt a közzététel so-
rán fel kell tüntetni.

(3) A felhasználási szerződés teljesítését – a közzététel 
során feltüntetett felhasználási feltételek szerinti tarta-
lommal – a felhasználó a letöltéssel fogadja el.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester
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