
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2012 (VI.29.) önkormányzati 
rendelete egyes  tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 
 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) a) és (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Eger 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén működnek, fejtik ki tevékenységüket vagy 
tartózkodnak. 
 
(2) A rendelet területi hatálya Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén elkövetett 
tiltott, közösségellenes magatartásokra terjed ki.  
 
(3) Tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amelyeket magasabb 
szintű jogszabály nem minősít bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes, és azt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít. 
 

II. Fejezet 
 

Tiltott, közösségellenes magatartások 
 

2. § 
 

Utca név és házszám feltüntetésével kapcsolatos magatartások 
 
(1) Az utca, a városrész nevek és a közterületi információs megjelölésére vonatkozó táblákkal 
összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a táblát vagy tartószerkezetét beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét 
megváltoztatja, 

b) a táblát eltakarja vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti, 
c) a táblát jogtalanul kihelyezi, áthelyezi vagy eltávolítja, 
d) aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló 

ingatlanon nem engedi meg, 
e) a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a 

házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, kerítésén helyezi el. 
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3. § 

 
Közúti közlekedéssel kapcsolatos magatartások 

 
(1) A korlátozott forgalmú belvárosba történő behajtásra jogosító engedéllyel, vagy útvonal 
engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít, 
b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól 

láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
(2) A „Vár-Zóna” elnevezésű, idegenforgalmilag frekventált vár környéki utcák területére 
kiadott behajtási engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít, 
b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól 

láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
(3) Az Érsekkertbe illetve más korlátozás alá eső területre történő behajtásra, várakozásra 
jogosító engedéllyel, vagy útvonal engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el az, aki 

a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít, 
b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól 

láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
4) Az útkezelői hatáskörben szabályozott behajtásra, várakozásra jogosító engedéllyel 
összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a.) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít, 
b.) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól 

láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
 

4. § 
 
 

Közterületek felbontásával és lezárásával kapcsolatos magatartások 
 
(1) A közterületek felbontásával és a közúton folyó munkákkal összefüggően tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a közterületet, közutat engedély nélkül lezárja, vagy elkeríti, 
b) a közterületet, közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően 

felbontja, átalakítja, eltérő használat céljából igénybe veszi, 
c) közút burkolata, közterület felszíne alatt vagy felett bármely létesítményt engedély 

nélkül elhelyez, áthelyez, megszüntet, 
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d) a közterületen engedély nélkül útcsatlakozást, kapubejárót épít, vagy áthelyez, 

annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú 
tevékenységet engedély nélkül végez, 

e) az eltérő használat során megbontott közterület, közút helyreállítását nem végzi el 
vagy nem az önkormányzati rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel 
végzi el, 

f) a közterület közút megbontását követően a munkaárokba szerves anyagot, építési 
törmeléket, szemetet visszatölti vagy nem a hozzájárulásban előírt anyaggal tölti 
fel és a visszatöltött anyagot nem a vonatkozó szabványoknak megfelelően 
tömöríti,  

g) zöldterületen közművezetéket akként helyez el, hogy a zöldterület bontásához 
szükséges munkaárok széle és a fatörzs széle közötti távolság nem éri el a 2 métert, 
és a védőtávolságtól való eltérésre külön hozzájárulással nem rendelkezik,  

h) a zöldterületen a zöldterület kezelőjének írásbeli hozzájárulása nélkül vesz 
igénybe, bont fel, vagy annak területén, alatta vagy felette építményt helyez el 
vagy a zöldterület kezelője hozzájárulásában írott feltételeket nem teljesíti,  

i) az építmény tulajdonosa (kezelője), aki az út területén, az alatt vagy felett 
elhelyezett építmény fenntartási kötelezettségét nem teljesíti. 

 
5. § 

 
Közterületek rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos magatartások 

 
(1) Közterületek rendeltetéstől eltérő használatával összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el az, aki 

a) a közterületen 24 órát meghaladóan tüzelőt, illetve egyéb anyagot tárol, 
b) a közterületen közterület-használati megállapodás nélkül 24 órát meghaladóan 

konténert helyez el, vagy építési anyagokat építéshez szükséges szerkezeteket 
tárol, 

c) a közterületet közterület-használati megállapodás nélkül építési terület, vagy 
építési állvány céljára igénybe veszi, 

d) közútra, útpadkára építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
e) az általa igénybe vett területet és környezetét nem tartja folyamatosan tisztán, 

illetve a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik, illetve az 
ellenőrzést végzőknek a közterület használati engedélyt nem mutatja be, 

f) közterületen 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó 
teherautót, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt, 
nehéz pótkocsit, munkagépet, utánfutót, trélert és lakókocsit tárol. Tárolásnak 
minősül, ha a jármű engedély nélkül, kettő óránál hosszabb ideig, folyamatosan a 
közterületen tartózkodik, 

g) közterületen üzemképtelen járművet – KRESZ 59. § (3) bekezdése kivételével – 
tárol 

h) a rendezvény megtartásához igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – a 
rendezvényt követően haladéktalanul – az eredeti rendeltetésnek megfelelő 
állapotba nem állítja vissza, 

i) az általa igénybe vett területet és környezetét nem tartja folyamatosan tisztán és a 
keletkezett hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik, 
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j) a 14/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet mellékletét képező körzethatárok 
alapján megállapított I. körzetben lévő közterületen mozgó adománygyűjtést 
folytat; 

k) a közterületen kézből árusít, 
l) a közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat, 
m) a közterületen a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető, a 

közlekedést akadályozó berendezéseket, anyagokat helyez el, 
n) a közterületen városképi követelményeket nem kielégítő építményeket /pl. 

sátorgarázs/, berendezéseket helyez el, illetve üzemeltet; 
o) a közterületen az árusító helyek, üzletek környékén árut- és göngyöleget tárol, 
p) a közterületen létesített és üzemeltetett vendéglátó-ipari előkertben elhelyezett 

bútorok, berendezések zajcsökkentő borítással történő ellátásáról nem 
gondoskodik. 

 
 

6. § 
 

Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások 
 

 
(1) Csapadékvíz elvezető hálózattal (vízfolyásokkal, zárt csapadékcsatorna rendszerrel, nyílt 
árokkal, fedett árokkal) kapcsolatban tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a csapadékvíz elvezető hálózatot engedély nélkül megbontja, átalakítja, átépíti, 
b) a csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvizet vezet, 
c) közterületen autót mos, vagy mosatásból származó folyadékot, trágyalét, fáradt 

olajat, valamint általában vegyszereket közterületre, közcsatornába, élővízfolyásba 
juttat, 

d) csapadékvíz elvezető hálózatba eldugulást vagy rongálódást okozó anyagot vezet 
vagy önt, 

e) a csapadékcsatorna bekötővezetéket a befogadó nyílt árokig, vagy zárt 
csapadékcsatornáig nem takarítja, annak állagmegóvását, karbantartását, javítását 
nem végzi, 

f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja. 

 
(2) Közkifolyót nem a háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 
hozzájárulás nélkül igénybe vesz. 
 
(3) A polgármester által a város teljes közigazgatási területére elrendelt avar és kerti hulladék 
nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi. 
 
(4) Külterületen mezőgazdasági művelés során keletkező növényi hulladékot október 1. és 
június 30. közötti időszakban a keddi és pénteki napoktól eltérő napokon éget. 
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7. § 
 

Városi zöldfelületek használatával kapcsolatos magatartások 
 
(1) A városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásával, használatával, fenntartásával és 
létesítésével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a zöldterület arányainak megváltoztatását, korábbitól eltérő kialakítását (pl.: 
fakivágást, fagallyazást) engedély nélkül végez; 

b) madarakat, madárfészkeket pusztít, engedély nélkül virágokat vagy más 
növényeket szed, fákon hirdetést, transzparenst, reklámhordozót kifüggeszt, 

c) vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket rendeltetéstől eltérő célokra használ 
(kivéve hőségriadó elrendelése alatt), 

d) zöldfelületet járművel, rendeltetéstől eltérő célra igénybe vesz, 
e) az Önkormányzat által gondozott közterületek nyilvántartási listájában 

díszparkként megjelölt, növényzettel borított és erre vonatkozóan figyelmeztető 
táblával ellátott területet közlekedési célból igénybe vesz, 

f) közhasználatú zöldterület engedélyezett használata során az eredeti állapot 
helyreállítását nem biztosítja, a sérült vagy megsemmisült növényzet, kerti 
építmény, berendezés áttelepítéséről, pótlásáról, vagy értékének megfizetéséről 
nem gondoskodik, 

g) engedély nélkül fás szárú növényt ültet, vagy fizikai akadályt helyez ki, 
h) a növényültetés során nem tartja be a védőtávolságokat, nem tartja be a közutakra 

érvényes előírásokat, vagy közhasználatú zöldterületre haszonnövényt ültet. 
 
(2) Az (1) bekezdés d.) pontban foglaltak megszegése esetén elkövetett szabálysértés miatt, a 
helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű 
forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget 
tartalmazó csekkszelvényt megküldeni. Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság 
kiszabását nem veszi tudomásul, az eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell 
lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött 
csekkszelvényen, a helyszíni bírságot a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem 
fizetik meg 
 

8. § 
 

Állattartással kapcsolatos magatartások 
 
(1) Állattartással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) az ebet nem úgy tartja, hogy az anyagi kárt ne okozzon, testi épséget ne 
veszélyeztessen, ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek 
megközelítését, használatát, és nem biztosítja, hogy az eb közterületre, más 
ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki, 

b) harapós vagy támadó természetű ebet nappal nem biztos módon megkötve tartja, 
és az ilyen ebet éjszaka nem a kiszabadulását biztosan megakadályozó módon 
bekerített és lezárt helyen tartja megkötés nélkül, 
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c) nem gondoskodik arról, hogy az eb a lakóház közös használatú területét, 

helyiségeit ne szennyezze, illetve az e területen keletkezett szilárd szennyeződést 
nem távolítja el, 

d) a közterületen az ebet olyan személy felügyeletére bízza, aki nem képes az eb 
fizikai féken tartására, 

e) közterületen, a kutyafuttatásra kijelölt hely kivételével, valamint többlakásos 
lakóházak udvarán, a közös használatú helyiségekben az ebet nem pórázon vezeti, 

f) közterületen, a kutyafuttatásra kijelölt hely kivételével, valamint többlakásos 
lakóházak udvarán, a közös használatú helyiségekben az ebet nem pórázon vezeti, 
és a 47/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben  felsorolt fajtákat 
szájkosár nélkül viszi ki ezekre a területekre, 

g) a kóbor, gazdátlan állat gyepmester általi befogását, elszállítását akadályozza. 
 

9. § 
 

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 
 
(1) Köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el az, 

a.) aki a település közigazgatási területén a hulladékot elhagyja 
b.) aki a település közigazgatási területén a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól 

eltérően hulladékot halmoz fel, 
c.) aki a település közigazgatási területén hulladékot ellenőrizhetetlen körülmények 

között helyez el vagy kezel, 
d.) az ingatlantulajdonos, aki a kommunális hulladékgyűjtő edényét engedély nélkül 

közterületen tartósan elhelyezi, 
e.) az ingatlantulajdonos, (használó), aki a kommunális hulladékgyűjtő edényét a 

rendszeres hulladék elszállítási időponttól eltérően helyezi ki közterületre,  
f.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a hulladék elszállítása céljából a 

gyűjtőedényt részben vagy teljesen nyitott állapotban helyezi ki, 
g.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztán 
tartásáról nem gondoskodik, 

h.) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet, és a háztartásban keletkező olyan hulladékot vagy egyéb 
anyagot elhelyez, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, valamint az ürítést végző 
személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, 

i.) aki a hulladékkezelési közszolgáltató által meghirdetett lomtalanítás során a 
közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, járműroncsot helyez el, 

j.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló 
más épületek közös használati részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, 
felvonó, mosókonyha, szárító, pince és padlásrész, közös illemhely, hulladék 
ledobó és gyűjtőudvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és 
rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik, 
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k.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki az ingatlan előtti, melletti közterületi rész - 
beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, járdaszakasz melletti nyílt árkot és ennek 
műtárgyait – gondozását, tisztán tartását, egyéb károsítóval való fertőzés 
megszüntetését nem biztosítja, 

l.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki az ingatlan gondozását, tisztán tartását, 
egyéb károsítóval való fertőzés megszüntetését nem biztosítja, 

m.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki nem gondoskodik az építési, karbantartási, 
javítási tevékenységből adódó szennyeződés eltávolításáról, 

n.) aki a közműhibák javítását követően az utak szennyeződését nem takarítja el, 
o.) az utcai árus, aki nem gyűjti össze az árusításból származó hulladékot, valamint a 

részére kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét 10 méteres sugarú körben 
nem tartja állandóan tisztán, 

p.) az üzemeltető, aki az általa üzemeltetett szórakozóhely, Vendéglátóipari egység, 
üzlethelység és más elárusító hely előtti járdát a nyitva tartás ideje alatt nem tartja 
tisztán, illetve nem helyez el az üzlet bejáratánál szemétgyűjtő tartályt és annak 
tisztántartásáról, ürítéséről nem gondoskodik, 

q.) az a rendezvényszervező, aki nem gondoskodik a közterületen megrendezett 
vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a várható forgalomnak 
megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény 
alatt és azt követően a terület tisztántartásáról és megfelelő mennyiségű 
hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és annak ürítéséről nem gondoskodik, 

r.) aki a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezi, illetve 
rendeltetéstől eltérő célra használja, 

s.) aki a közterületen lévő növényeket  csonkítja, leszakítja, 
t.) aki a parkosított, vagy füves területeket rendeltetésellenesen használja,  
u.) aki az úttestet, a járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (cigarettacsikkel, 

madarak táplálékával, szennyvízzel, emberi vizelettel és ürülékkel, állati ürülékkel) 
beszennyezi, 

v.) az üzlet-, iroda-, pavilontulajdonos, aki a kirakatok, ablakok, ajtók rendszeres 
tisztántartását, a kirakat esztétikus megjelenését (beleértve az üres ingatlant is) 
folyamatosan nem biztosítja, 

w.) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanáról a 
közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki, 

x.) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, a gyalogos 
és gépjármű közeledést zavaró növények gallyazását nem végzi el, 

y.) hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárol, 
z.) aki közterületen galambot etet. 

 
(2) Amennyiben valaki ellen Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi szociális 

támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás 

rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelete 11.§ és 12.§-ai alapján eljárás indul, úgy ellene 
jelen rendelet 9. § (1) l) pontjában meghatározott magatartás elkövetése miatt eljárás nem 
indítható. 
 
 
 
 

10. § 



 
Hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos magatartások 

 
(1) A hó- és síkosság-mentesítéssel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el 
az az ingatlantulajdonos, (használó),  aki 

a) az ingatlan előtti járdánál, lépcsőnél, valamint térburkolatnál minimum 1,0 méter 
szélességű sávban az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot szükség 
szerint naponta többször is síkosságtól nem mentesíti, 
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b) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy azzal a 
gyalogos vagy gépjármű közlekedést akadályozza, 

c) a hóeltakarítást nem úgy végzi el, hogy a folyamatos gépjármű- és 
gyalogosforgalom részére megfelelő hely rendelkezésre álljon, 

d) hórakást buszmegállóban, kapubejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben 
helyez el. 

 
 

11. § 
 

Temetők és temetkezés rendjével összefüggő magatartások 
 
(1) A temetők és a temetkezés rendjével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el az, aki 

a) a temetőben a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül halottat eltemet, 
hamvasztott, exhumált halottak maradványait elhelyez, áthelyez, vagy elszállít, 

b) a temetkezési helyek használatának jogát a temető üzemeltetőjének hozzájárulása 
nélkül magánszemélynek átruházza, értékesíti, 

c) a temetőkben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a sírokra 
ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat 
beszennyez, 

d) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárol, 
e) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határolja körül, 
f) gyertyagyújtással tűzveszélyt okoz, 
g) a temetők területére – vakvezető kutya kivételével – kutyát visz be, 
h) a kolumbárium fülkék előrészein a hivatal által jóváhagyott típustól eltérő 

virágtartókat, díszítéseket helyez el, 
i) a sírhely birtokosa a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen nem végzi, 
j) a temetőben végzendő munkáról –sírgondozás kivételével – az üzemeltető részére 

történő bejelentési kötelezettségét elmulasztja, 
k) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 

síremléket helyez el, 
l) a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a temető területéről sírkövet, 

síremléket és fejfát szállít el, 
m) a temetői munkavégzés során nem tartja be a rendeletben és a Temető 

szabályzatban meghatározott feltételeket, 
n) a temetőben munkavégzés során akadályozza a temetési helyek látogatását, a 

szomszédos temetési hely sérülését okozza, 



o) a temetőbe gépjárművel, segédmotoros kerékpárral behajt, közlekedik (kivéve 
mozgáskorlátozottak, temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat 
végzők, idős betegek), 

p) a temetőben szemetel, az elhervadt virágokat, koszorúkat, elhasznált csomagoló 
anyagot nem a kijelölt hulladékgyűjtőbe helyezi el,  

q) a temetőben, illetve a temetőben lévő hulladékgyűjtőben a temetőn kívül 
keletkezett hulladékot,építőanyagot helyez el,  

r) a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl 
más célra igénybe veszi,  
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s) a városi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a 

kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, 
t) a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a temetőben padot helyez el vagy 

fás szárú növényt ültet. 
 

12. § 
 

Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartás 
 

(1) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el az, aki 

a) útkezelői hozzájárulás és közterület-használati szerződés nélkül közterületen 
reklámfelületet és reklámhordozót létesít, 

b) bármilyen járművet kifejezett reklám céllal mobil, vagy fix rögzített reklámmal, 
illetve járműreklámként engedély nélkül tárol, kivéve ha a jármű eredeti át nem 
alakított felülete fóliázás, vagy festés révén reklámhordozóként került 
felhasználásra, 

c) megállító, invitáló- táblát engedély nélkül helyez el. 
d) falragaszokat közterületi műtárgyakra, lámpatestek és fényjelzőkészülékek 

tartóoszlopaira, valamint élőfára kihelyez. 
 

13. § 
 

A város nevének, címerének és zászlajának használatával kapcsolatos magatartások 
 

(1) A város nevének, címerének és zászlajának használatával összefüggően tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a város címerét engedély nélkül használja, előállítja vagy forgalomba hozza,  
b) a város nevének, címerének, zászlajának használatára adott engedélyben 
megállapított feltételeket megszegi, 
c) a város címerét vagy zászlaját megsérti, 
d) az „Eger” nevet a 4/1992. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
szabályoktól  eltérően jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő 
módon használja fel. 

 
 
 
 



14. § 
 

A város építészeti értékeinek helyi védelmével kapcsolatos magatartások 
 

(1) A helyi építészeti értékek védelmével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el az, aki: 

a) a helyi védettség alá helyezett értéket a helyi védelemben meghatározott kereteken 
túlmenően, azzal ellentétes módon használja, megsemmisíti.  
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15. § 
 

A város területén működő piacokkal, vásárokkal kapcsolatos magatartások 
 

(1) A város területén működő, vagy időszakosan tartott piacokkal, vásárokkal összefüggően 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 
 

a) a szabad elárusítóhelyet napi helyjegy vagy határozott időre szóló engedély nélkül 
használja vagy a nyitvatartási időt túllépve árusít, 
b) a szabad elárusítóhelyet annak ellenére jogtalanul használja, hogy az Üzemeltető 
súlyos szerződésszegés vagy kitiltás miatt a szabad elárusítóhely igénybe vételét 
megtagadta, 
c) szabad elárusító helyeken önkormányzati rendeletben meghatározott termékeken túl 
más terméket is árusít, 
d) nem az Üzemeltető által kijelölt helyen és nem az Üzemeltető által biztosított 
asztalon árul, az árusító asztalokat az Üzemeltető engedélye nélkül áthelyezi, 
e) a göngyöleget és az árut nem az asztal alatt vagy háta mögött tárolja, vagy zárás 
után a göngyöleget és a megmaradt árut nem távolítja el, 
f) az Üzemeltető által szabályozott közlekedési útvonalakat szállító járműveivel 
elzárja, 
g) vásáron és piacon folytatott tevékenység gyakorlásához nem rendelkezik őstermelői 
igazolvánnyal, engedély nélkül árusít, 
h) a szabadon termő gomba árusítására jogosító engedélyen feltüntetett adatokkal 
visszaél, termesztett gomba árusítása esetén nem rendelkezik gombatermesztési 
igazolással, 
i) palackozott sör, zártkannás és palackozott minősített boron kívül más szeszesitalt is 
árusít. E rendelkezés alól kivételt képez a Piaccsarnok déli oldalán üzemelő külön 
bejáratú vendéglátó-ipari egység, 
j) régiségvásárt az engedélyezett területtől eltérő helyen, vagy e terület határait túllépő 
területrészen rendez, kivéve, ha a területrész használatára külön megállapodással 
rendelkezik, 
k) aki a régiségvásár zárását követően a vásár területén árut, göngyöleget, hulladékot 
hátra hagy. 

 
 

 



16. § 
 

Eger Megyei Jogú Város Alapokmányával összefüggő magatartások 
 
 

 
(1) Az Alapokmányban foglaltakkal összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el az, aki: 

a) a tanácskozás méltóságát magatartásával sérti, vagy a Közgyűlés tagjait sértő  
kifejezéssel illeti és sértő kifejezését azonnal vissza nem vonja, a sértettet, illetőleg a 
Közgyűlést meg nem követi, gyűlöletet szít, vagy botrányos viselkedésével az ülést 
zavarja. 
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III. Fejezet 
 

Tiltott, közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények 
 

17. § 
 

(1) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 
ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely 
ismételhető. 
 
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a 
közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
(3) Figyelmeztetés alkalmazásának van helye, ha a tiltott, közösségellenes magatartás az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó 
hatás várható. Figyelmezetés ismételt alkalmazásának azonos tényállás megvalósítása esetén 
helye nincs. 
 
(4) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének megállapításánál 
figyelembe kell venni 
 

a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak. 

 
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt 
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható. Az elkobzott 
dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll. 
 
 
 
 
 



IV. Fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

18. § 
 
(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének észlelése, a közterület-felügyelő 
jelzése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely személy vagy szervezet jelzése alapján 
történő észlelést is. 
 
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló 
eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 
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(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

 
V. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
19. § 

 
(1) A rendelet 2012. július 1-én lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül a játszótéri dohányzás 
tilalmáról szóló 32/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Habis László       Dr. Kovács Luca  
polgármester        jegyző  
 
 
 
A rendelet 2012. 06. 29-én kihirdetésre és a Hivatal aulájában kifüggesztésre került  

 
 

 
 
 

Dr. Kovács Luca  

jegyző 

 

 


