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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

[Egységes szerkezetben a 21/2013. (X.18.), a 2/2017. (I.19.), valamint a 7/2018. (III.22.) Ökt. 

rendelettel] 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Értelmező rendelkezések 

1.§ 

 

(1) E rendelet alkalmazásában:  

a) közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott 

magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. 

b) közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás: az a cselekmény vagy mulasztás, 

amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy 

mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti. 

 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki (amely) Visegrád város területén az e 

rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti.  

 

3. Eljárási szabályok 

3.§ 

 

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági 

eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható.  

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatása 

kizárólag hivatalból történhet. Az eljárás akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

(3) Az eljárási szabályokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.³  

(4) Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélési szabályok bármelyikét megszegi 

vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő 

önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása és a közigazgatási bírság kiszabása a jegyző 

hatáskörébe tartozik. 

 
³Módosítva a 7/2018. (III.22.) Ökt. rendelettel 
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II. Fejezet 

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

4. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások megszegése 

4.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

Visegrád címerét, „Millenniumi logoját” vagy zászlaját 

a) engedély nélkül előállítja, forgalmazza, 

b) engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja. 

 

5. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások megszegése 

5.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, 

b) a kihelyezett utcanévtáblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét 

megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja,   

c) a házszámtábla kihelyezését, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az ingatlan 

utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon helyezi el. 

 

6. Helyi zajvédelemmel kapcsolatos magatartások megszegése 

6.§ 

 

¹(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) este 22 és reggel 6 óra között lakóépület udvarán vagy zajtól védendő homlokzatától 

számított 25 méteren belül vagy vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán engedély, 

előzetes bejelentés nélküli rendezvények kapcsán zajt keltő tevékenységet folytat, 

b) közterülettel érintkező területen, építmény udvarán, kapualjban, vendéglátó egység 

kerthelyiségében, teraszán engedély, előzetes bejelentés nélküli rendezvények kapcsán 

zajhatással járó hangosító berendezést helyez el és működtet, 

c) az utcai mozgó hangos reklám hangerejét úgy szabályozza, hogy a kívánt figyelemfelkeltő 

hatás nem csak a közvetlen környezetében érvényesül, 

d) hétköznap este 19 és reggel 7 óra között, szombaton este 18 és reggel 7 óra között, illetve 

vasárnap és munkaszüneti napokon nagy zajjal járó tevékenységet folytat.  

 

7. A közterületek tisztántartásával, köztisztasággal összefüggő magatartások megszegése 

7.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) a csapadék vízelvezető árok medrébe, részűjébe hulladékot helyez el, 

b) az ingatlana előtti járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, gyommentesítéséről, hó 

eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik, 

c) az ingatlanát, vagy az általa használt ingatlant nem műveli meg; nem gondoskodik a 

gyomnövények rendszeres irtásáról, ingatlana gyommentes, gondozott állapotban tartásáról, 

d) az ingatlana előtti járdaszakaszt, járda hiányában egy méter széles területsávot, illetőleg ha 

a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, tömbtelken a külön 

tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területet 

nem tartja tisztán, a füvet rendszeresen nem kaszálja, a hulladékot nem gyűjti össze,³  
¹ módosítva a 21/2013. (X.18.) Ökt. rendelettel 

² módosítva a 2/2017 (I.19.) Ökt. rendelettel 

³ módosítva 7/2018 (III.22.) Ökt. rendelettel 
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e) az ingatlana előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

f) nem gondoskodik az ingatlanáról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok 

megfelelő nyeséséről, 

g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó, vagy 

csúszásveszélyt előidéző módon rakja le, vagy a havat  

              ga) az útkereszteződésben, 

gb) az úttorkolatban, 

gc) a kapubejárat előtt, annak szélességében, 

gd) a járdasziget és járda közé, 

ge) a tömegközlekedési jármű megállóhelyeinél,  

gf) a parkosított területen 

rakja le,³ 

h) a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és 

árusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, gyommentesítéséről, hó 

eltakarításáról, síkosságmentesítéséről nem gondoskodik, 

i) a szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot vízfolyásokba, a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba bevezet,  

j) gyepfelületre, parkba, behajtás elől elzárt egyéb füvesített területre személygépkocsival 

vagy más járművel behajt, beáll, 

k) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb 

elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül használja, 

gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja, 

l) falragaszt, hirdető berendezést, plakátot épület falára, kerítésekre, élő fára, köztéri szoborra, 

padokra, elektromos és világítóberendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési 

jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló 

berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra elhelyez. 

¹m) ingatlanának közterületről látható homlokzatát, kerítését a városképet hátrányosan érintő 

módon elhanyagolja, nem gondoskodik a karbantartásáról, felújításáról, elmulasztja a baleset-

elhárítás miatt szükséges beavatkozásokat, vagy azokat városképbe nem illő anyagok vagy 

tiltott, egészségkárosító anyagok felhasználásával végzi. 

 

8. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

8.§² 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) a közterületet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 

közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő 

módon, annak előírásainak megszegésével használja vagy veszi igénybe, 

b) szökőkútban fürdik, 

c) közterületen tűzet gyújt, 

d) ingatlana előtti közterületen elkerítés céljából köveket, oszlopokat vagy egyéb fizikai 

akadályt helyez ki,  

e) közterületen vállalkozási célra használt 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet tárol, 

f) főútvonalon hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező gépjárművet helyez el, 

g) mellékútvonalon hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező gépjárművet közterület-

használati engedély nélkül több, mint 10 napig tárol. 

h)  közterületen a hókotró gépet akadályozó módon parkol,  

i) közterületen gépjárművet mos. 
¹ módosítva a 21/2013. (X.18.) Ökt. rendelettel 

² módosítva a 2/2017. (I.19.) Ökt. rendelettel 

³ módosítva 7/2018 (III.22.) Ökt. rendelettel 
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9. Állattartással kapcsolatos magatartási szabályok megszegése 

9.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a) bekerítetlen ingatlanán ebét szabadon tartja, 

b) nem biztosítja az eb vagy haszonállat oly módon történő tartását, hogy az a környező 

ingatlanokra ne tudjon átjutni², 
c) társasház erkélyén vagy folyosóján ebet tart,   

d) többlakásos kertes családi ház vagy társasház udvarán, közös használatú helyiségeiben ebét 

fajára való megkülönböztetés nélkül póráz nélkül vezeti, 

e) többlakásos kertes családi ház vagy társasház udvarán, közös használatú helyiségeiben a 20 

cm-nél nagyobb marmagasságú ebét szájkosár nélkül vezeti,    

f) ebét a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, jelző, őrző-védő ebek kivételével  

fa) oktatási, egészségügyi kulturális, szociális intézmény területére és kegyeleti helyre, 

fb) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra bevisz vagy beenged. 

 

10. Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos magatartási szabályok megszegése 

10.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  

a) a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre 

megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy nem a szolgáltató 

hulladékszállító járművéhez igazodó szabványos hulladékgyűjtő edényzetbe, zsákba vagy a 

jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényzetébe, zsákjába helyezi el, 

b) a hulladékgyűjtő edényzetet, zsákot közterületre a hulladékszállításra kijelölt napoktól 

eltérő időpontban helyez ki; 

c) a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében történő elszállításra közterületre 

balesetveszélyes vagy fedetlen gyűjtőedényzetet helyez ki, 

d) a hulladékgyűjtő edényzetben, zsákban folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanó 

anyagot vagy építési törmeléket vagy olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti a 

közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 

közszolgáltató szállító járművét, 

e) a közterületre lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki, 
f) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőponton, hulladékgyűjtő szigeten ott el nem 

helyezhető hulladékot helyez el; 

g) a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe, tartályba nem 

megfelelő hulladékot helyez el; 

h) a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a 

hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz. 

 

11. A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások megszegése 

11.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletben: 

a) a közterületek és közhasználatú zöldfelületek fenntartására és használatára, 

b) az avar és kerti hulladék kezelésére és az égetés szabályaira, 

c) a porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi.³ 

 

 
³ módosítva 7/2018 (III.22.) Ökt. rendelettel 
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12. Közterületen történő szeszesital fogyasztásra vonatkozó magatartási szabályok 

megszegése 

12.§ 

 

(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály máshogy nem rendelkezik, a közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Visegrád város 

közigazgatási területén közterületen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szeszesitalt 

fogyaszt. 

(2) A tilalom hatálya nem terjed ki: 

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari egységekre 

nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi 

rendezvényekre. 

b) minden év első és utolsó napjára. 

 

III. Fejezet 

 

13. Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett cselekmények 

esetében kell alkalmazni. 
 
 

Visegrád, 2013. szeptember 20. 

 

 
 

Félegyházi András Dr. Szabó Attila 

polgármester aljegyző 
 

 

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

2013. szeptember 20. 

 

 

 Dr. Szabó Attila 

 aljegyző 
 

 


