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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……. /2022. (…….) önkormányzati rendelete 

 

a szobrok és emléktáblák állításának rendjéről 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX. törvény 109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) e rendelet keretei között adhat hozzájárulást Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros (a továbbiakban: Józsefváros) közigazgatási területén található vagy létesítendő 

közterületi vagy közterületről látható szobrok, emléktáblák elhelyezéséhez, áthelyezéséhez, 

eltávolításához vagy felújításához. 

 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában  

1. emléktábla: homlokzaton vagy valamilyen hordozófelületre rögzített, egy nézőpontból értelmezhető 

alkotás, jellemzően szöveges tartalommal, esetileg figurális ábrázolással;  

2. szobor: térben elhelyezett, körüljárható műalkotás, anyagától függetlenül. 

(2) Az ideiglenes kulturális, művészeti kiállítás vagy installáció elhelyezésének szabályait a 

településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

3. § (1) Szobor és emléktábla csak a képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el. 

(2) Szobor és emléktábla elhelyezésének célja 

a) Józsefváros, a magyar történelem, illetve Európa története és az egyetemes történelem 

szempontjából jelentős személy, közösség vagy esemény tisztelete, emlékének megőrzése vagy 

felelevenítése, 

b) az érintett terület esztétikai értékének növelése, 

c) az érintett területen lévő funkciók hangsúlyozása, 

d) a helyi identitás erősítése, 

e) társadalmi kérdésekre, problémákra való figyelem felkeltése, 

f) a turisztikai vonzerő növelése, 

g) természeti értékek hangsúlyozása. 

(3) Személyről életében szobor nem állítható, emléktábla nem helyezhető el. 

(4) Szobor állításához – ha annak talapzatával együttmért magassága a 6,0 métert meghaladja – az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló kormányrendeletben előírt esetben építési engedély is szükséges. 

(5) A műemléki védelemmel érintett épületeken emléktábla, illetve ilyen épület környezetében szobor 

elhelyezéséhez a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben 

előírtak szerint az illetékes örökségvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges. 

(6) Fővárosi védelemmel érintett épületeken emléktábla elhelyezéséhez a fővárosi önkormányzat 

hozzájárulását is be kell szerezni. 

 

4. § Nem adható hozzájárulás szobor vagy emléktábla elhelyezéséhez, illetve a képviselő-testület a 

meglévő eltávolításáról határozhat, ha a szobor vagy emléktábla  

a) címzettje nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak, 

b) bármilyen örökségvédelmi előírást sért, 

c) balesetveszélyes, 

d) a környezetet károsíthatja, 

e) műemléki bejelentési eljárás keretében meg lett tiltva, vagy 

f) ellentétes a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltakkal. 
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5. § (1) Szobor és emléktábla elhelyezését az 1. számú melléklet szerinti adatlap, valamint a (2) 

bekezdésben felsorolt mellékletek hiánytalan benyújtásával kezdeményezheti minden természetes, jogi 

személy és jogi személyiséggel rendelkező szervezet. 

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell  

a) a szobor vagy az emléktábla 

a. elhelyezése céljának leírását, 

b. helyszínének pontos megjelölését – szobor esetén helyszínrajzon, emléktábla esetén 

homlokzati rajzon vagy fotón bejelölve --, 

c. szövegezésének tervezetét,  

d. méretét és anyagát, 

e. látványtervét, 

b) az emléktáblán szereplő személy szakmai munkásságának rövid leírását,  

c) pénzügyi támogatás igénylése esetén a kezdeményező által esetlegesen vállalt önrész összegének 

feltüntetését,   

d) az Önkormányzat tulajdonának kivételével az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának vagy 

közgyűlésének írásbeli hozzájárulását,  

e) szobor esetén a OMSZI Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői állásfoglalását. 

(3) Amennyiben a szobor vagy emléktábla elhelyezésének költségét részben vagy egészben az 

Önkormányzat állja, az avató esemény megszervezése az Önkormányzat feladata. Amennyiben a 

szobor vagy emléktábla a kezdeményező költségén kerül elhelyezésre, a kezdeményező feladata a 

rendezvény megszervezése, melyről az Önkormányzatot tájékoztatni köteles. 

 

6. § (1) Új szobor vagy emléktábla elhelyezéséről a képviselő-testület a kezdeményezés 5. § szerinti 

hiánytalanná válását és a helytörténeti tanács véleményezési eljárását követően dönt.  

(2) Az Önkormányzat helytörténeti tanácsa bírálja el a kezdeményezések relevanciáját.  

(3) A helytörténeti tanács tagja 

a) a mindenkori kultúráért és emlékezetpolitikáért felelős alpolgármester, 

b) a főépítész, 

c) a képviselő-testület kultúráért felelős bizottságának elnöke, 

d) a Józsefvárosi Múzeum vezetője 

e) egy független helytörténész, akinek szakterülete Józsefváros, 

f) egy független művészettörténész, 

g) egy grafikus. 

(4) A tanács (3) bekezdés e)-g) pontja szerinti tagjait a polgármester bízza meg, illetve menti fel. 

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a helytörténeti tanács a (3) bekezdés d)-f) pontja szerinti 

tagját ülésenként 35.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj kifizetésére az alpolgármester 

teljesítésigazolása alapján negyedévente, a negyedév utolsó napjáig kerül sor. 

(6) A helytörténeti tanács költségeinek fedezetét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési 

rendeletben biztosítja. 

(7) A bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A tanács ülésein a 

hiánytalanul benyújtott kérelmeket véleményezi, álláspontját egyszerű többséggel alakítja ki és 

jegyzőkönyvben rögzíti.   

 

7. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó eljárás díjmentes. 

(2) Szobor és emléktábla Józsefváros közterületén való elhelyezéséért közterület-használati díjat nem 

kell fizetni. 

(3) Az Önkormányzat támogatásával megvalósuló szobor vagy emléktábla elhelyezésének, 

áthelyezésének, eltávolításának vagy felújításának fedezetét a mindenkori éves költségvetési 

rendeletben kell megtervezni.  

 

8. § Képviselő-testület hozzájárulása nélküli, vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak 

nem megfelelően elhelyezett szobrot vagy emléktáblát a jegyző – az eltávolításra vonatkozó felszólítás 

kézhezvétele után 15 nap elteltével – a tulajdonos költségére leszerelteti és elszállíttatja. 

 



3 

9. § A Józsefvárosban elhelyezett szobrokról és emléktáblákról a helytörténeti tanács nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza 

a) az állítás, elhelyezés helyét, az elhelyezés időpontját,  

b) az elhelyezés engedélyezéséről szóló képviselő-testületi határozat számát, 

c) a kihelyező nevét, címét, 

d) a karbantartásra kötelezett nevét és címét, 

e) a szobor vagy az emléktábla szövegét. 

 

10. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.  

 

11. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. 

§ (4) bekezdés d) pontja, 13. § (3) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 1. melléklet 17. pontja. 

 

 

Budapest, 2022. ………………. 

 

 

 

dr. Sajtos Csilla     Pikó András 

    jegyző          polgármester 
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1. számú melléklet a ……. (……) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

szobor / emléktábla elhelyezéséhez 

 

A kérelem tárgya: mit kívánnak 

elhelyezni:* 

szobor / emléktábla 

Mire irányul a kérelem*: szobor / emléktábla elhelyezése, áthelyezése, cseréje, eltávolítása, 

szövegének megváltoztatása 

Kinek/minek a részére kívánnak 

emléket állítani: 

 

 

 

Az emléktábla, szobor elhelyezése 

céljának és indokának leírása: 

 

Szövegtervezet, méret, anyag:  

Helyszín pontos címe és helyrajzi 

száma: 

 

 

Avatás tervezett ideje:  

Emléktábla esetén annak típusa:* csak szöveges egyéb: 

 

Kezdeményező szervezet, vagy 

személy neve: 

 

székhelye / lakcíme:  

Kapcsolattartó neve:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

levelezési címe:  

Megvalósítás várható teljes költsége 

(Ft): 

 

Önkormányzati támogatást igényel? igen nem 

ha igen: mennyit?  
*A megfelelő rész aláhúzandó/bekarikázandó. 

 

Mellékletek: 

− Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 

− Látványterv, helyszínrajz 

− szobor esetén OMSZI Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői állásfoglalása, illetékes hatóság 

hozzájárulása (amennyiben releváns) 

− tulajdonosi hozzájárulás (nem VIII. kerületi önkormányzati tulajdon esetén) 

 

Dátum: 

 

PH      

        

/cégszerű/ aláírás 

 

 

 


