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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. április 15. napján hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. A törvény értelmében 
szabálysértés csak törvény által rendelt cselekmény lehet, ezért a törvény 254. § (2) bekezdése 
arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig hatályon kívül helyezzék az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseiket. 
A törvény rögzíti továbbá, hogy az általános szabálysértési hatósági feladatokat a 
továbbiakban a fővárosi, megyei kormányhivatalok látják el, így a jegyző szabálysértési 
hatósági jogkere megszűnik(38. § (1) bek.). 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, szintén 2012. 
április 15. napján hatályba lépett 51. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdés e) pontja 
felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy önkormányzati 
rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. A helyi önkormányzat képviselő-
testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
Fentiek alapján indokolt a korábban szabálysértési tényállásként szabályozott és 
pénzbírsággal sújtható rendelkezések közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott közösségellenes 
magatartásként való minősítése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati és döntési javaslatot fogadja el. 
 
Budapest, 2012. május 10. 
 

Tisztelettel: 
   Dr. Nagy Hajnalka s.k. 
    jegyző 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló …../2012. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 17. 
 

Döntési javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja 
…../2012. (…..) önkormányzati rendeletét az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket 
megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról. 
Határidő: 15 nap 
Felelős:a jegyző a rendelet kihirdetéséért 



 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete 

az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati 
rendeletek módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében és 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú 

bérlemények HÁZIREND-jéről szóló 29/1994.(IX.29.) önkormányzati rendelet VIII. 
fejezetének címe helyébe a következő cím lép: 

 
 „Tiltott, közösségellenes magatartás” 

 
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú 

bérlemények HÁZIREND-jéről szóló 29/1994.(IX.29.)önkormányzati rendelet 17. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„17.§ Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható az a személy, aki:  
a.) a közös használatra szolgáló helyiségek és területek, valamint a közösségi 
helyiségek használatára vonatkozó szabályokat megszegi, 
b) a közös használatra szolgáló területet engedély nélkül elfoglal, vagy elfoglalva tart, 
c) a gépjármű tárolására vonatkozó szabályokat megszegi, 
d) a madarak tartására, etetésére, és az állatok tartására, illetőleg kóbor állat 
befogadására vonatkozó előírásokat megszegi, 
e.) aki a 10. § (4) bekezdésében foglaltakat megszegi.” 
 

(3) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú 
bérlemények HÁZIREND-jéről szóló 29/1994. (IX.29.) önkormányzati rendelet 18. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ 18. § (2) A rendeletbe ütköző magatartás miatt bejelentést a kezelő, az üzemeltető és 
a sérelmet szenvedett használótehet az illetékes hatóságnál.” 

 
2. § 

 
A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15.§ Aki védett értéket megsemmisít, vagy más módon a károsodását idézi elő, 
továbbá e rendelet 9. §-ának (2), (7), (8) bekezdésében foglaltakat megsérti – 
amennyiben bűncselekményt, illetve szabálysértést nem valósít meg –tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, 
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 



 
 
 

3.§ 
 
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a "Ferencváros" név használatáról 
szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„13. § (2) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható,aki az Önkormányzat címerét, zászlaját, a "Ferencváros", "Ferencvárosi", 
"ferencvárosi", "IX.kerületi" megjelölést, nevet az e rendeletben foglalt 
rendelkezésektől, illetve a kiadott engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon 
használja.” 

4.§ 

 (1) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. 
(XII.3.) önkormányzati rendelet 6. §-a előtticímehelyébe a következő cím lép: 

 „Tiltott, közösségellenes magatartás” 
 
(2) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. 

(XII.3.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6.§ (1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésének és az 5. §-ának rendelkezéseit 
megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni bírság 
kiszabása a Ferencváros Önkormányzata Jegyzője hatáskörébe tartozik.” 

 
(3) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. 

(XII.3.) rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7.§ E rendeletben foglaltakra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
5. § 

 
(1) Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 5/2008. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (3) Aki az e rendeletbe foglalt szabályokat megsérti, az tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, 
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 
(2) Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 5/2008. (II.15.) 

önkormányzati rendelet függeléke. 
 

6. § 
 
A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.04.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„5.§ (1) Aki a rendeletben meghatározott kötelezettségeket megszegi, tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, 
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 
7. § 

 
(1) A zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák 

védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelet 11. §-a előtti címének 
helyébe a következő cím lép: 

  „Tiltott közösségellenes magatartás” 
 
(2) Hatályát veszti a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról 

és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelet 11. § (1) 
bekezdése. 

 
(3) A zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák 

védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„11.§ (2) Aki az e rendelet 6/A § (1) és (2) bekezdésében, a 7. § (4) 

bekezdésében, a 9. §(4) bekezdésében, a 10. §-ban foglalt kötelezettséget megszegi, 
tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 
(4) Hatályát veszti a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról 

és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelet 11. § (3) 
bekezdése. 

 
8.§ 

 
(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról szóló 3/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3.§ (3) Aki az (1) pontban jelölt területen, valamint annak 5 méteres 

körzetében dohányzik, tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 

 
(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros tulajdonában lévő 

közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló 3/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 
3. § (4) bekezdése. 

 
 

9. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. május 9. 

 

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

Dr. Bácskai János 
polgármester 



 

INDOKOLÁS  

Általános indokolás 

2012. április 15. napján hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. A törvény értelmében 
szabálysértés csak törvény által rendelt cselekmény lehet, ezért a törvény 254. § (2) bekezdése 
arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig hatályon kívül helyezzék az 
önkormányzati rendeletekben meghatározottszabálysértési rendelkezéseiket.A törvény rögzíti 
továbbá, hogy az általános szabálysértési hatósági feladatokat a továbbiakban a fővárosi, 
megyei kormányhivatalok látják el, így a jegyző szabálysértési hatósági jogkere 
megszűnik(38. § (1) bek.). 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, szintén 2012. 
április 15. napján hatályba lépett 51. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdés e) pontja 
felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy önkormányzati 
rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. A helyi önkormányzat képviselő-
testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
Fentiek alapján indokolt a korábban szabálysértési tényállásként szabályozott és 
pénzbírsággal sújtható rendelkezések közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott közösségellenes 
magatartásként való minősítése. 
 
 



 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az egyes szabálysértési 
tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
…../2012. (…..) önkormányzati rendeletet (……) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
1. Társadalmi hatások 
 
Az önkormányzat érvényt tud szerezni az önkormányzati rendeletek betartásának az új 
szabálysértési törvény életbe lépését követően. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételei feltehetően növekedni fognak. 
 
3. Környezeti hatások 
 
A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása 
 
4. Egészségügyi követelmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak a Hivatal adminisztrációs terheit nem változtatja meg. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet megalkotására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 51. § (4) bekezdése és 143. §. (4) bekezdés e.) pontja alapján van 
lehetőség. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzatoknak 
ameglévő szabálysértési rendelkezéseiket 2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú 

bérlemények HÁZIREND-jérőlszóló29/1994.(IX.29.)önkormányzati rendelet 
 

VIII. FEJEZET 
Szabálysértés 
 
17.§ 
A külön jogszabályban meghatározott 
csendháborítás és tűzvédelmi szabálysértésen túl 
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az a személy, aki 

a) a közös használatra szolgáló helyiségek és 
területek, valamint a közösségi helyiségek 
használatára vonatkozó szabályokat megszegi, 

b) közös használatra szolgáló területet engedély 
nélkül elfoglal, vagy elfoglalva tart, 

c) a gépjármű tárolására vonatkozó szabályokat 
megszegi, 

d) a madarak tartására, etetésére, és az állatok 
tartására, illetőleg kóbor állat befogadására 
vonatkozó előírásokat megszegi, 

e)aki a 10.§ (4) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
 

VIII. FEJEZET 
Tiltott, közösségellenes magatartás 
 
17. § 
Tiltott, közösségellenes magatartást 
tanúsít és ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, illetve 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható az a 
személy, aki:  
a.) a közös használatra szolgáló 
helyiségek és területek, valamint a 
közösségi helyiségek használatára 
vonatkozó szabályokat megszegi, 
b) a közös használatra szolgáló területet 
engedély nélkül elfoglal, vagy 
elfoglalva tart, 
c) a gépjármű tárolására vonatkozó 
szabályokat megszegi, 
d) a madarak tartására, etetésére, és az 
állatok tartására, illetőleg kóbor állat 
befogadására vonatkozó előírásokat 
megszegi, 
e.) aki a 10. § (4) bekezdésében 
foglaltakat megszegi.” 

 
18.§ 
(2) A rendeletbe ütköző magatartás miatt 
feljelentést a kezelő, az üzemeltető és a sérelmet 
szenvedett használó tehet az illetékes területi 
szabálysértési hatóságnál. 

18.§ 
(2) A rendeletbe ütköző magatartás 

miatt bejelentést akezelő, az üzemeltető 
és a sérelmet szenvedett használó tehet 
az illetékes hatóságnál. 
 

 
A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.)önkormányzati rendelet 

 
15. § 
Aki védett értéket megsemmisít, vagy más módon 
a károsodását idézi elő, továbbá e rendelet 9. §-
ának (2), (7), (8) bekezdésében foglaltakat megsérti 
- amennyiben bűncselekményt nem valósít meg - 
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

 
15.§ Aki védett értéket megsemmisít, 
vagy más módon a károsodását idézi 
elő, továbbá e rendelet 9. §-ának (2), 
(7), (8) bekezdésében foglaltakat 
megsérti – amennyiben 
bűncselekményt, illetve szabálysértést 
nem valósít meg –tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, illetveszázötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.” 
 
 



 
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a "Ferencváros" név 

használatáról szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet  
 

(2) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az, aki az Önkormányzat 
címerét, zászlaját, „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, 
„ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölést, nevet e 
rendeletben foglalt, vagy közösséget sértő módon 
használja. 

 
 (2) Tiltott, közösségellenes magatartást 
tanúsít és ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, illetve 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható,aki az 
Önkormányzat címerét, zászlaját, a 
"Ferencváros", "Ferencvárosi", 
"ferencvárosi", "IX.kerületi" 
megjelölést, nevet az e rendeletben 
foglalt rendelkezésektől, illetve a 
kiadott engedélytől eltérően vagy 
közösséget sértő módon használja. 
 

Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. 
(XII.3.) önkormányzati rendelet 

Szabálysértési eljárás 
6. § 
(1)Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésének és az 5. §-
ának rendelkezéseit megszegi, szabálysértést  követ 
el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása 
Ferencváros Önkormányzata Jegyzője hatáskörébe 
tartozik. 

Tiltott, közösségellenes magatartás 
6.§ 
(1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésének 
és az 5. §-ának rendelkezéseit 
megszegi, tiltott, közösségellenes 
magatartást tanúsít és ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal, illetve 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) A tiltott, közösségellenes 
magatartás elkövetőjével szembeni 
bírság kiszabása a Ferencváros 
Önkormányzata Jegyzője hatáskörébe 
tartozik. 

 
7. § 
A jelen rendeletben foglaltakra – a szabálysértési 
eljárást kivéve – az 1957. évi IV. tv. szabályait kell 
alkalmazni. 

7. § 
E rendeletben foglaltakra a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 5/2008. (II.15.) önkormányzati 
rendelet  

 
2.§  
(3) Az e rendeletben foglalt szabályok 
megsértésének jogkövetkezményeit a rendelet  
függeléke tartalmazza. 
 
Függelék 
Az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 76.§-a: 
„73.§ (1) Aki az árukapcsolással, az áru 
jogosulatlan visszatartásával, a Vásárlók 
Könyvének kezelésével, illetőleg az üzletek 
nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi 

2. §. 
(3) Aki az e rendeletbe foglalt 
szabályokat megsérti, az tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló 5/2008. (II.15.) 
önkormányzati rendelet függeléke 
hatályát veszti 



kötelezettségeket megszegi, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve 
hatáskörébe tartozik.” 
 
A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.04.) önkormányzati rendelet 

 
5. § 

(1) Aki a rendeletben meghatározott kötelezettségeket 
megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

5.§ 
Aki a rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket megszegi, tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.” 
 

A zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák 
védelméről szóló 16/2010 (VI.04.) önkormányzati rendelet 

Szabálysértési eljárás 
11. §. 
(1) A rendelet szabályainak betartását a 
Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott 
köztisztviselője, a közterület-felügyelet, a 
rendőrség ellenőrzi 
(2) Aki az e rendelet 6/A § (1) és (2) 
bekezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, a 9. §(4) 
bekezdésében, a 10. §-ban foglalt kötelezettséget 
megszegi, tilos magatartásokat tanúsítja 
szabálysértést követ el és 50 000 forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal 
ügyintézője, a közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 
 

Tiltott közösségellenes magatartás 
11. § 
(1) Hatályát veszti 
(2) Aki az e rendelet 6/A § (1) és (2) 
bekezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, 
a 9. §(4) bekezdésében, a 10. §-ban 
foglalt kötelezettséget megszegi, tiltott, 
közösségellenes magatartást tanúsít és 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(3) Hatályát veszti 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken történő 
dohányzás tilalmáról szóló 3/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 

 
3.§ 
(3) Aki az (1) pontban jelölt területen, valamint 
annak 5 méteres körzetében dohányzik, 
szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.  
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

3. § 
(3) Aki az (1) pontban jelölt területen, 
valamint annak 5 méteres körzetében 
dohányzik, tiltott, közösségellenes 
magatartást tanúsít és ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal, illetve 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 
 (4) Hatályát veszti 
 

 


