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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
32/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a ma-
gyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hő-
sök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
63/A. § r) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1. §

A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről 
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a Hősök tere (a továbbiak-
ban: tér) díszburkolattal fedett részére terjed ki, melynek 
határait az e rendelet mellékletében található vázlatrajz 
tartalmazza.”

2. §

A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a ha-
tálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2001. évi LXIII. tv. 4. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a Hősök tere 
közterület-használati rendjét önkormányzati rendeleté-
ben szabályozza annak érdekében, hogy a tér köznapi, 
ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris használati módja 
összhangban álljon a tér műemléki védettségével.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján elmondha-
tó, hogy a jelenlegi szabályozás gyakorlati alkalmazá-
sa számos esetben problémát okozott az olyan kulturális, 
közművelődési és sportrendezvények, valamint a gyüle-
kezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények megtar-
tásánál, amely a térnek a díszburkolattal nem fedett ré-
szét kívánta igénybe venni a fenti célokra. A speciális 
szabályozás fenntartása a térnek a nem díszburkolattal 
fedett részein nemcsak indokolatlanul nehezíti a fenti – a 
Fővárosi Önkormányzat által is sok esetben támogatott – 
rendezvények megtartását, hanem ezzel jelentős forrás-
bevételtől is megfosztja a Fővárosi Önkormányzatot. 

A fentiekre tekintettel – fi gyelemmel a rendelet célki-
tűzéseiben foglaltakra – a rendelet módosítása a speciá-
lis szabályozást a továbbiakban a Hősök tere díszburko-
lattal fedett részére, s különösen a Millenniumi Emlékmű 
és a Hősök Emlékkövének rendeltetésszerű használatára 
és műemléki védettségére tartja fenn. 

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik. 
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Melléklet a 32/2012. (IV. 26.) Főv. Kgy. rendelethez
 Melléklet a 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez 
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