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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó 

sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A főjegyző a pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig közzéteszi. 

(3) A pályázati felhívás a budapest.hu honlapon elektronikus dokumentumként kerül közzétételre.” 

(2) A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés c) és d) pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, 

így különösen:) 

„c) a pályázat elbírálásának szempontjait,  

d) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét, és” 

(3) A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése a következő e) 

ponttal egészül ki: 

(A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, 

így különösen:) 

„e) a pályázat benyújtásának határidejét.” 

(4) A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(5) A pályázat benyújtási határidejét úgy kell megállapítani, hogy a benyújtott pályázatról legkésőbb 

a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönteni lehessen.” 
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2. § 

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A sportesemény éves naptártervben – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – az a 

sportesemény szerepeltethető, amelynek szervezője a pályázati eljárásban az eseményre vonatkozóan 

pályázatot nyújt be.” 

3. § 

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Érvénytelen a pályázat, ha:) 

„a) a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidők lejártát követően nyújtották be,” 

4. § 

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 

a) 9. § (2) bekezdésében az „és csak egy sportesemény kerülhet” szövegrész helyébe a „kerülhet 

sportesemény” szöveg, 

b) 10. § (2) bekezdésében a „követően utólag is felveheti a sporteseményt a naptártervbe az egyéb 

kategóriába” szövegrész helyébe a „követően az (1) bekezdésben meghatározott sportesemény-

számokon felül utólag is felveheti a sporteseményt a naptártervbe a jellegének megfelelő 

besorolású kategóriába” szöveg, és a „rendezvényhez” szövegrész helyébe a „szakági 

sportszövetség versenyrendszerében szervezett sportrendezvényhez” szöveg 

lép. 

5. § 

Hatályát veszti a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó 

sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (5) bekezdése, 

b) 12. §-a. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

dr. Számadó Tamás 

 

Karácsony Gergely 

főjegyző főpolgármester 
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Általános indokolás 

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 40/2012 (V. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítását a 

kiemelt jelentőségű nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó futósport események 

szabályozásának igénye, a futósport események mindenkori naptártervével kapcsolatos pályázati 

határidők módosítása, valamint egyéb technikai jellegű pontosítások szükségessége tette indokolttá. 

A módosításokra a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 21.§-ban foglaltaknak 

megfelelően lefolytatott utólagos hatásvizsgálat, és annak keretében tett megállapításai alapján kerül 

sor. 

A rendelet megalkotásához szükséges hatásvizsgálat Jat. 17. § (2) bekezdése szerint elkészült, 

továbbá a Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen 

tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 

szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

R. 4.§ (2) bekezdés és a 4. § (3) bekezdés módosításának az indoka, a pályázati felhívás közzétételi 

dátumának, valamint a közzététel módjának – gyakorlati tapasztalatok mentén történő – aktualizálása. 

Időbeliség és adatszolgáltatás szempontjából azért indokolt, mert a sportesemény-szervezők előző évi 

eseményeik tekintetében több adattal rendelkeznek, melyeket szükséges feltüntetni benyújtandó 

pályázatukban.  

 Mindemellett a közzétételi dátum módosításával, olyan környezet alakítható ki, amelyben a pályázati 

eljárás lefolytatásra kerülhet a tárgyévet megelőző évben, ezzel védve a tárgyévi sportesemények 

tervezhetőségét. 

 Fentieken túl, az I., II. és egyéb kategóriába sorolt sportesemények naptártervbe kerüléséről szóló 

pályázati felhívás közzétételi módjának aktualizálását, a technológia feltételek változása indokolja. 

 R. 4.§ (4) bekezdés c) és d) pontjai módosításának indoka a megfelelő sorrendiség megteremtése, 

tekintettel arra, hogy a bekezdés egy következő e) ponttal egészül ki. 

 Szükséges R. 4. § (4) bekezdésének e) ponttal történő kiegészítése R. betartása és betarthatósága 

érdekében. Jelen módosítás biztosítja a naptárterv elfogadásával kapcsolatos döntés időben történő 

meghozatalát, így segítve a tervezhetőséget is. 

 R. 4.§ szakaszának (5) bekezdéssel történő kiegészítését a pályázati eljárási határidők 

aktualizálásának igénye indokolja, tekintettel R. 5.§ (5) bekezdésének hatályon kívül helyezésére, 

szükséges a határidők rendezése. 

  

A 2. §-hoz  

Szükséges R. 5.§ (1) bekezdésének módosítása annak érdekében, hogy a 10.§ (2) bekezdés szerinti 

kivételi kört képező sportesemények esetében pontos és egyértelmű legyen az eljárás menete. 

 

A 3. §-hoz  

R. 6. § a) pontjának módosítását az 5.§ (5) bekezdés hatályon kívül helyezése, valamint 4. § (4) 

bekezdés e) pontjának beemelése indokolja. 
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A 4. §-hoz  

Az R. 9. § (2) bekezdése módosításának az indoka, hogy a jelenlegi szabályozás nem teszi 

lehetővé, hogy egy hétvégén több futósport esemény is megrendezésre kerülhessen. Azáltal, hogy 

a módosítás következtében több futóesemény is megrendezhetővé válik egy hétvégén, csökkenhet 

azon hétvégék száma, melyeken a futóesemény szervezők kérelmére közterületi 

forgalomkorlátozás történik. 

 Az R.  10. § (2) bekezdés módosítását a kiemelt jelentőségű nemzetközi sporteseményekhez 

kapcsolódó futóesemények szabályozása indokolja. 

 Az R. nem teszi lehetővé a naptárterv engedélyezett eseményszámán felüli elbírálást a 

világbajnoksághoz, Európa-bajnoksághoz, világkupához kapcsolódó futóesemények 

vonatkozásában. A szabályzás csak a határidőn túli naptártervbe való felvételről szól, de az 

eseményszám növelésére nem ad lehetőséget. Erre való tekintettel szükséges módosítani az R. 10. 

§-át annak érdekében, hogy a tárgyi kiemelt nemzetközi sportesemények futóeseményei 

megrendezhetők legyenek úgy, hogy a fővárosban már hagyományosnak számító és kedvelt 

futósport rendezvények se szoruljanak ki a naptártervből. 

Az 5. §-hoz  

R. 5.§ (5) bekezdés, valamint a 12.§ hatályon kívül helyezésének oka, az eljárási határidőkkel 

kapcsolatos joggyakorlat aktualizálása, valamint az  átmeneti rendelkezések végrehajtottá válása. 

A 6. §-hoz  

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

 


