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BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW.  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PlKA  ANDRÁS 
POL. GÄRMEST  ER 

Iktatószám:  05- d2019. 

Budapest 

Tárgv:  tájékoztatás közmeghallgatásra intézett kérdésre 

Tisztelt 

A  köztisztaság, közbiztonság, lakhatás témakörében felvetett, a jelentős számú külföldi 
turista megjelenésével, ennek árnyoldalaival kapcsolatos aggodalmaira és kérdéseire a 
következőkről tájékoztatom: 

Kétségtelen tény — és több, itt nem részletezett szempontból előnyös — az idegenforgalom 
megnövekedése nem csak  Budapest,  hanem kifejezetten Józsefváros tekintetében is. 
Viszont nem tagadható, hogy ez gyakran  von  maga után olyan nemkívánatos jelenségeket, 
amelyeket a levelében Ön is felemlít. Tény az is, hogy a turisztikai üzletág ilyen gyors 
felfutásával párhuzamosan még nem kristályosodott ki olyan szabályrendszer (ide értve a 
törvényalkotást, a helyi rendeletalkotást,  de  például a társasházak e témával kapcsolatos 
döntési lehetőségét is), amelyek együttesen képesek lennének egyensúlyban tartani az 
idegenforgalomban érdekeltek és a helyi lakosság ezzel gyakran ellentétes érdekeit. 

Az üzletszerű szálláshelyek működését a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009.  (X.  20.)  Kormányrendelet szabályozza. E jogszabály szerint a tevékenység a 
jegyzőhöz történő bejelentését, majd nyilvántartásba vételét követően azonnal folytatható, 
ahhoz kifejezett engedélyezési eljárás nem szükséges. 
A  jelenleg hatályos szabályozás szerint a Képviselő-testületnek nincs arra felhatalmazása, 
hogy ebben a tárgyban helyi rendeletet alkosson. Viszont a társasház közgyűlésének 
törvényben biztosított lehetősége van a Szervezeti és Működési Szabályzatában a 
szálláshellyel kapcsolatos szabályok megállapítására. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

A  közbiztonságot, a köztisztaságot sértő cselekményekkel szemben a meglévő jogszabályok 
is biztosítanak fellépési lehetőséget (pl. csendháborítás, garázdaság, köztisztasági 
szabálysértés, közterületi alkoholfogyasztás, vagy a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértése esetén), el kell ismerni azonban, hogy ezek a szabályok éppen a 

külföldiekkel szemben kevésbé hatásosak. 

Az Önkormányzattal közös személyes törekvésem is, hogy az idegenforgalomban rejlő 
előnyök kiaknázása mellett minimalizálódjanak a helyben lakók biztonságérzetét, a 
közrendet hátrányosan érintő jelenségek. Ennek érdekében a meglévő eszközök és 
jogszabályi lehetőségek mellett folyamatosan dolgozunk és keressük a módozatait annak, 
hogy Józsefváros a helyben lakók, az itt dolgozók  es  a turistaként idelátogató külföldiek 
számára is egyaránt jól élhető, biztonságos és vonzó budapesti kerület legyen. 

Budapest, 2019.  december  12. 
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