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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete 2021. július 6-i ülésén megalkotta a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2021.(VII.9.) önkormányzati rendeletét.  

A módosított rendelet alapján az elektromos használatú közösségi eszközök kizárólag az erre kijelölt 

kölcsönzési és tárolási állomásokon, támaszokon (mobilitási pontokon) helyezhetők el, és az eszközök 

elhelyezéséhez, fennmaradásához az elektromos használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének 

közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie. 

 

A módosított rendelet kimondja továbbá, hogy a mobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, elhagyott 

eszközök elszállítása az elektromos használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének kötelezettsége. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája az 

elhagyott elektromos használatú közösségi eszközt az üzemeltető költségére elszállíttathatja. 

 

 

A hatályos önkormányzati rendelet további módosítása szükséges annak érdekében, hogy az elektromos 

használatú közösségi eszközökre (a későbbiekben pontosított terminológiával: közösségi használatú 

elektromos eszközökre) vonatkozó szabályozás teljes körűvé váljék, és ezáltal megteremtődjék a 

közösségi használatú elektromos eszköz üzemeltetői részére a mobilitási pontokon (a későbbiekben 

pontosított terminológiával: mikromobilitási pontokon) biztosítható közterület-használat 

feltételrendszere. A jogellenes közterület-használat alapvető szankciója, a jogellenes közterület-

használat miatt kiszabható bírság szintén jelen rendelet-módosítás következtében válik alkalmazhatóvá. 

 

Ennek megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

teszek javaslatot a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező javaslat szerint. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 

 

Budapest, 2021. december 2. 

 

  Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

  címzetes főjegyző 

 

 

 

Melléklet:  

1. számú melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 

képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete 

2. számú melléklet a rendelet indokolása 

3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet két hasábos táblázat 

  



 

 

 

 
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ….../2021. 

(….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2021. 

(…..) önkormányzati rendeletét.  

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

az előterjesztés 1. számú 

melléklete   

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2021. (……) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésének 21. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen az alábbi esetekben:]  

 

„21. e-roller, közösségi elektromos robogó, valamint minden egyéb közösségi használatú, 

maximum 3 kerekű elektromos jármű (a továbbiakban: közösségi használatú elektromos 

eszköz) kölcsönzési és tárolási célú elhelyezéséhez az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási 

állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: mikromobilitási pontokon).” 

 

 

2.§ 

A Rendelet 2. § (5) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki: 

 

[Nem adható közterület-használati hozzájárulás] 

 

„22. a közösségi használatú elektromos eszközök kölcsönzésére és tárolására az e célra 

kialakított és fenntartott mikromobilitási pontoktól eltérő közterületre.” 

 

 

3.§ 

A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A polgármester dönt a nem díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – 

kivéve a pavilonállítás, a közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon 

történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezése, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a 

forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák 

felvonulási területére – kérelmek  ügyében és jogosult a közterület-használatra vonatkozó 

szerződések megkötésére. 

 

(2) A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg 

nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására 

irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a pavilonállításra, a 

közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és 

tárolási célú elhelyezésére illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend 

megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére 

vonatkozó kérelmek ügyében a Városgazdálkodási Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására 

és a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult. 

 

 

4.§ 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„8.§ 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket városképi, közlekedési, kereskedelmi 

szempontok figyelembevételével I. kiemelt, II. minősített és III. általános közterületi övezeti 

kategóriákba tartoznak. A kategóriába sorolást a jelen rendelet 6. számú melléklete 

tartalmazza. 

(2) A közösségi használatú elektromos eszközök kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére az 

(1) bekezdésben meghatározott közterületi övezeti kategóriáktól eltérő zónák vonatkoznak. A 

zónák megnevezését és területi határait a jelen rendelet 6/A. számú melléklete tartalmazza.” 

 

 

5.§ 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A bruttó közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába vagy 

zónába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi, vagy napi 

mértékben vannak meghatározva.” 

 

 

6.§ 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt 

meghaladó mértékben használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a 

jogellenes közterület-használatot haladéktalanul – de legkésőbb a közterület használatra 

vonatkozó szerződésben meghatározott határidőn belül –megszüntetni, kártalanítás nélkül 

köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén 

a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó 

költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 

napon belül nem tesz eleget.” 

 

 

7.§ 

A Rendelet 15. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) Abban az esetben, ha a kérelmező a közterület-használati hozzájárulást megelőzően 

olyan közérdekű kötelezettség teljesítését ajánlja fel, amelynek teljesítésére hatósági 

határozattal egyébként nem lenne kötelezhető, részére a három hónapot meghaladó 

időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati hozzájárulás az önként vállalt 

többletkötelezettség közérdekű jellegével arányos mértékben mérsékelt közterület-használati 

díjat állapíthat meg. A közterület-használati hozzájárulást követően a közterület-használati díj 

mérséklése ezen a jogcímen nem kérelmezhető.  

A mérsékelt közterület-használati díj abban az esetben illeti meg a közterülethasználat 

jogosultját, ha a felajánlott közérdekű kötelezettség teljesítésére a közterület használatra 

vonatkozó szerződésben fenntartások nélkül kifejezetten kötelezettséget vállal, és 

szerződésszegése esetére a többletkötelezettség tekintetében a szerződésben aláveti magát 

annak, hogy az Önkormányzat intézkedjen a szerződésszegés szerződésben vállalt 

jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítsa a végrehajtást.” 

 

 

8.§ 

A Rendelet „15/A. Az elektromos használatú közösségi eszköz” alcíme helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„15/A. 

Közösségi használatú elektromos eszköz 

 

 

18/A. § (1) A közösségi használatú elektromos eszközök kizárólag mikromobilitási pontokon 

helyezhetők el, melyhez a közösségi használatú elektromos eszköz üzemeltetőjének közterület-

használati hozzájárulást kell beszereznie. A közösségi használatú elektromos eszközök e 

rendelkezésben foglaltaktól eltérő tárolása, elhagyása jogellenes közterület-használatnak 

minősül, mely tekintetben a közösségi használatú elektromos eszközök üzemeltetőjét objektív 

felelősség terheli. 



(2) A mikromobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, elhagyott eszközök elszállítása – a 

jogellenes közterület-használat megszüntetése – a közösségi használatú elektromos eszköz 

üzemeltetőjének kötelezettsége. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája az elhagyott közösségi használatú elektromos eszközt 

az üzemeltető költségére elszállíthatja.” 

 

 

9.§ 

 

A Rendelet 1. sz. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

10.§ 

 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 6/A. sz. melléklettel egészül ki. 

 

11. § 

 

Nem lép hatályba a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 26/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételével - a kihirdetést követő napon lép 

hatályba. 

 

(2) A 9.§ 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

(3) A 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 

 

Budapest, 2021. 

 

 

 

Baranyi Krisztina       Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester            címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez 

 
1. számú melléklet 

 

 

BRUTTÓ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK TÁBLÁZATAI 

 

 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA 

 

Sorsz. 
Közterület foglalás 

célja 
I. oszt. kiemelt 

II. oszt. 

minősített 
III. oszt. normál 

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek 

a) Pavilon 

szeszesital kimérés 

nélkül 

7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  Pavilon 

szeszesital kiméréssel 
11 534 Ft/m2/hó 7 692 Ft/m2/hó 2 458 Ft/m2/hó 

b) Árusításra szolgáló 

ideiglenes asztal, guruló 

kocsi, állvány 

Amennyiben a területre érvényben levő részletes rendezési 

terv, illetve szabályozási előírások nem tiltják 

  - képeslap, hírlap,  
7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  Könyv 

  - zöldség-gyümölcs, 

virág 
7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  - csomagolt édesség, 

pirított magok, 

pattogatott kukorica sült 

gesztenye, vattacukor, 

főtt kukorica, jégkrém   

7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  - zsűrizett 

iparművészeti, nép-

művészeti, 

képzőművészet, népi 

iparművészeti termékek 

3 846 Ft/m2/hó 2 564 Ft/m2/hó 820 Ft/m2/hó 

  - árusító és egyéb 

automata 
13 322 Ft/m2/hó 9 739 Ft/m2/hó 4 923 Ft/m2/hó 

c) Idényjellegű árusítás    

  - dinnye és őstermelői 

árus 
 3 696 Ft/m2/hó 1 130 Ft/m2/hó 

  - télálló alma, burgonya,    

  hagyma 

 

 
102 Ft/m2/nap 71 Ft/m2/nap 

  

d) Alkalmi árusítás    

  - fenyő őstermelői 812 Ft/nap/m2 595 Ft/m2/nap 277 Ft/nap/m2 

  - fenyőkereskedő 1 227 Ft/nap/m2 635 Ft/nap/m2 277 Ft/nap/m2 

  - ünnepek előtti vásár 

(karácsony, húsvét, Szt. 

István nap) 

2 259 Ft/m2/nap 2 259 Ft/m2/nap 1 027 Ft/m2/nap 

  - heti vásár és piac   78 Ft/nap/m2 

  - bolhapiac 
  

90 Ft/nap/m2 

 

e)  

1. Mozgóbolt:  
11 654 Ft/m2/hó 7 769 Ft/m2/hó 2 490 Ft/m2/hó 



kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV. 

törvény 2. § 17. pontja 

szerinti értékesítés  

  

2. Mozgóárus, 

mozgóárusítás: 

7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

f) Vendéglátás    

  - előkert, terasz  4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  (01.01 - 05.31-ig és 

09.01 - 12.31-ig) 
   

  - előkert, terasz 6 772 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  (06. 01-08. 31-ig)    

 - előkert, terasz 

kiegészítő tárgyainak 

tárolása (a vendéglátó 

terasz működése nélkül) 

4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  - büfé 6 772 Ft/m2/hó 4 507 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 

  - sörsátor  2 660 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 1 432 Ft/m2/hó 

g) Portrérajzolás 2 710 Ft/m2/nap 1 799 Ft/m2/nap 905 Ft/m2/nap 

h) Reklámcélú vagy 

vállalkozási 

rendezvények 

2 710 Ft/m2/nap 2 049 Ft/m2/nap 1 640 Ft/m2/nap 

2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások 

  - óriásplakát 11,01 m2-

től 
 33 829 Ft/db/hó 20 297 Ft/db/hó 

  -          hirdetőtábla, 

hirdetőoszlop 2 m2-ig 
11 278 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 4 100 Ft/db/hó 

  -          2,01 m2-5 m2 17 088 Ft/db/hó 10 245 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 

  -          5,01 m2-8 m2 30 753 Ft/db/hó 18 454 Ft/db/hó 11 065 Ft/db/hó 

  -          8,01 m2-11 m2 43 057 Ft/db/hó 26 659 Ft/db/hó 16 000 Ft/db/hó 

  - üzlethomlokzat, portál, 

vitrin 
9 228 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 3 076 Ft/m2/hó 

  - üzleti védőtető 1 598 Ft/m2/hó 960 Ft/m2/hó 638 Ft/m2/hó 

  - előtető, ernyőszerkezet Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - köztéri óra reklámmal 2 049 Ft/db/hó 1 640 Ft/db/hó 1 227 Ft/db/hó 

  

- köztéri óra reklám 

nélkül 
Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

 

- nemzetközi 

sporteseményeken 

kihelyezett televízió 

vagy projektor 

1 500 Ft/nap 1 000 Ft/nap 800 Ft/nap 

 

- promóciós tevékenység 

(stand, pult, asztal, vagy 

bármilyen építmény 

közterületre történő 

kihelyezése esetén) 

1.500,-Ft/m2/nap 1.300,-Ft/m2/nap 1.000,-Ft/m2/nap 

  

- építési terület takarását 

szolgáló homlokzati 

védőháló reklámmal 

408 Ft/m2/hó 310 Ft/m2/hó 212 Ft/m2/hó 

3. Szórakoztató tevékenységek 

  - mutatványos 715 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 

  

  

  

  

- lovasfogat 17 432 

Ft/fogat/hó 
9 018 Ft/fogat/hó 4 508 Ft/fogat/hó 

- bringó - hintó 17 432 

Ft/hintó/hó 
9 018 Ft/hintó/hó 4 508 Ft/hintó/hó 



  

  

- elektromos miniautó 17 432 

Ft/autó/hó 
9 018 Ft/autó/hó 4 508 Ft/autó/hó 

- pónilovaglás 1 805 Ft/m2/hó 456 Ft/m2/hó 230 Ft/m2/hó 

 - hőlégballon 5 735 

Ft/ballon/nap 

3 379 

Ft/ballon/nap 
1 640 Ft/ballon/nap 

- tűzijáték 11 278 

Ft/m2/nap 
11 278 Ft/m2/nap 11 278 Ft/m2/nap 

-utcazenélés 715,-Ft/m²/nap 595,-Ft/m²/nap 595,-Ft/m²/nap 

4. Kulturális és sportesemény  

  - ideiglenes kiépített 

színpad és egyéb 

elkerített terület 

55 Ft/m2/nap 40 Ft/m2/nap 18 Ft/m2/nap 

  - humanitárius, karitatív 

és közérdekű 

tevékenység vagy 

szolgáltatás  

Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - jegyárusító fülke 
1 025 Ft/m2/nap 812 Ft/m2/nap 408 Ft/m2/nap 

  

  

  (maximum 1 m2) 

- kapcsolódó vendéglátó 

és kereskedelmi 

tevékenység 

1 751 Ft/m2/nap 1 227 Ft/m2/nap 920 Ft/m2/nap 

sportesemény, 

sportrendezvény  
Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

5. Tömegmegmozdulások  

  - ideiglenesen kiépített 

színpad, létesítmény és 

egyéb elkerített terület 

1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 

6.1 Építési-szerelési 

munkálatok, Ideiglenes 

melléklétesítmény 

   

  

  

  

  

  

- állvány, építőanyag és 

törmelék tárolása 

2 027 Ft/m2/hó 2 027 Ft/m2/hó 1 370 Ft/m2/hó 

Az építési helyen kívül 

I. oszt., illetve II. oszt., 

övezeti kategória esetén 

önmagában építési 

törmelék tárolása csak 

építési konténerben 

engedélyezett 

- építési konténer 

elhelyezés 
1 751 Ft/db/nap 1 751 Ft/db/nap 829 Ft/db/nap 

- iroda konténer 

elhelyezés 
1 751 Ft/db/nap 1 751 Ft/db/nap 829 Ft/db/nap 

Időszakos útlezárás 

230 Ft/m2/nap 230 Ft/m2/nap 196 Ft/m2/nap (toronydaru szerelés, 

betonozás ….stb.) 

Felvonulási terület, 

építkezés miatt útlezárás 

nélkül 

230 Ft/m²/nap 230 Ft/m²/nap 196 Ft/m²/nap 

 Költözés 

 

2.450,-

Ft/nap/parkolóhe

ly, 

 

1.950,-

Ft/nap/parkolóhely

, 

 

1.350,-

Ft/nap/parkolóhely 

 Betonpumpa használata 

 

220 Ft/m2/nap, 220 Ft/ m2/nap 185 Ft/m2/nap 

7. Üzemképtelen jármű    

                                                 
 



 üzemképtelen jármű 

tárolása parkolási 

övezetben 

14.000,-Ft/db/hó, 11.000,-Ft/db/hó, 9.000,-Ft/db/hó 

 üzemképtelen jármű 

tárolása parkolási 

övezetben 

14.000,-Ft/db/hó, 11.000,-Ft/db/hó, 9.000,-Ft/db/hó 

 üzemképtelen jármű 

tárolása nem parkolási 

övezetben 

11.000,-Ft/db/hó 9.000,-Ft/db/hó 7.000,-Ft/db/hó 

8. turizmussal, kulturális 

eseménnyel, 

rendezvénnyel 

összefüggő parkoltatás 

3.520,-

Ft/nap/parkolóhe

ly 

2.120,-

Ft/nap/parkolóhely 

1.400,-

Ft/nap/parkolóhely 

9. Rakpart használati díj: 

17 221 Ft/fm/év 

  igénybevett kikötési, 

kitámasztási pontok 

közötti szakasz, vagy 

ténylegesen használt 

szakasz 

10. Használtautó árusítás, 

vagy egyéb hasonló jell. 

ker. tev. 

 350 Ft/m2/hó 244 Ft/m2/hó 

11. Egyéb tevékenység 

Egyéb tevékenységnek 

minősül minden, a 

közterület rendeltetéstől 

eltérő használatát 

eredményező, és a 3. 

számú mellékletben 

konkrétan nem nevesített 

tevékenység. 

 

Egyedi elbírálás szerint.  

Az egyéb tevékenység díjtételét a terület nagyságát, a 

kerületen belüli elhelyezkedést, a használat módját, 

időtartamát illetve a hasonló tevékenységekre magállapított 

díjtételeket, ennek hiányában a tevékenységből származó 

becsült bevétel figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

 
TERÜLETI ZÓNÁK DÍJTÁBLÁZATA 

 

Sorsz. Közterület foglalás célja 1. zóna 2. zóna 3. zóna 

1. 

Közösségi használatú 

elektromos eszköz 

kölcsönzési és tárolási 

célú elhelyezése a 

mikromobilitási 

pontokon 

1600 Ft/eszköz/hó 800 Ft/eszköz/hó 400 Ft/eszköz/hó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

6/A. számú melléklet 

ZÓNAHATÁROK 

 

Zóna megnevezése Zónahatárok 

1. zóna Vámház körút – Üllői út – Ferenc körút – Duna 

2. zóna Ferenc körút – Üllői út – Vágóhíd utca – Mester utca – Könyves Kálmán 

körút – Duna 

3. zóna Az 1. és a 2. zónába nem tartozó területek 

 



az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete 2021. július 6-i ülésén már módosította a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) annak érdekében, hogy rendezze a kerületben 

elhagyott e-rollerek és egyéb közösségi használatú elektromos eszközök problémáját. 

A rendeletmódosítás azonban önmagában nem teremtette meg a közösségi használatú elektromos 

eszközökre vonatkozó teljes körű szabályozást. 

Ehhez két további lépésre van szükség, melyből a Rendelet jelen előterjesztésben javasolt további 

módosítása az első. A másik lépés a kerület közterületein rendeltetésellenesen tárolt, elhagyott 

elektromos használatú közösségi eszköz elszállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

amire a mikromobilitási pontok kijelölését követően, azok létesítésével egyidőben célszerű sort keríteni.  

A két lépés együttesen teremti meg a jogellenes közterület-használat szankciórendszerét (bírság, 

elszállítás) és teszi lehetővé a mikromobilitási pontokra kérhető közterület-használat biztosításának 

feltételeit. 

A rendszer további lényegi eleme a mikromobilitási pontok kijelölése és létrehozatala, amely munkát a 

Hivatal megkezdte és a BKK-val, valamint a Budapest Közút Zrt.-vel, és az Üllői út vonatkozásában a 

VIII. kerületi Önkormányzattal egyeztetve végzi. 

Az előterjesztésben szereplő módosítások összhangban vannak a BKK szakmai ajánlásaival és a 

mikromobilitási szolgáltatások szabályozásáról Fővárosi és többi kerületi önkormányzat részvételével 

tartott szakmai workshop-on kialakult többségi állásfoglalással. 

 

 

A módosító rendelet részletes indokolása  

 

1. § 

A Rendelet logikájába illeszkedően a közösségi használatú elektromos eszközöket is fel kellett venni 

abba a felsorolásba, amely a közterület-használati hozzájárulás beszerzésének kötelező eseteit 

tartalmazza. A világos jogszabályszerkesztés követelményeinek megfelelően ebbe a rendelkezésbe, 

azaz a Rendelet elejére került az elektromos használatú közösségi eszközök és a mikromobilitási pontok 

definíciója. 

A rendelkezés pontosítja az eszközök megnevezését, mivel a korábban használt „elektromos használatú 

közösségi eszközök” megnevezésnél pontosabb a „közösségi használatú elektromos eszközök” 

megnevezés.  

Pontosításra került a „mobilitási pont” kifejezés is, mivel az az egyre jobban terjedő közhasználatban 

azokat a pontokat jelöli, amelyeken autómegosztó-rendszerek (car-sharing) szolgáltatásai is igénybe 

vehetőek. E kifejezés helyébe a „mikromobilitási pont” megnevezés kerül. 

 

 

2. § 

A Rendelet logikájába illeszkedően ki kellett zárni, annak a lehetőségét, hogy közösségi használatú 

elektromos eszközök kihelyezésére a kijelölt mikromobilitási pontokon kívüli területre is közterület-

használatot lehessen igényelni. 

Ez azért is fontos, mert a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(IV.28.) sz. önkormányzati rendelet (Kesz.) 4. § (1) bekezdése 

alapján épp ez teremti meg a bírságolás egyik lehetséges jogcímét („Aki a közterület olyan részét 

használja rendeltetésétől eltérő célra, amelyre közterület-használati megállapodás nem köthető 

(hozzájárulás nem adható), megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy 

esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”)   

 

 

3. § 

Arra tekintettel, hogy a közösségi használatú elektromos eszközök tárolására az üzemeltetők a kerület 

egészére együttesen fognak kérelmet benyújtani és ezen közterület-használati kérelem csak egyben 

bírálható el, egyértelműsíteni szükséges, hogy a polgármester és a Városgazdálkodási Bizottság között 

megosztott hatáskörök miként alakulnak az ilyen kérelmek elbírálása esetén. A javaslat értelmében a 

közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási 

célú elhelyezésére vonatkozó kérelmek ügyében a Városgazdálkodási Bizottság dönt. 

 

4. § 



Mivel a mikromobilitási pontok nem illeszthetők a Rendelet által más esetekben alkalmazott övezeti 

kategóriákba, e rendelkezés módosításával meg kell teremteni a mikromobilitási pontok esetében 

jobban értelmezhető és alkalmazható zónák létrehozásának lehetőségét, melyet az új 6/A. sz. melléklet 

tartalmaz. 

 

5. § 

A zónák bevezetése miatt végrehajtott apró szövegszerű pontosítást tartalmazó rendelkezés. 

 

6. § 

Kisebb szövegszerű pontosítást tartalmazó rendelkezés. Az új betoldás („ – de legkésőbb a közterület 

használatra vonatkozó szerződésben meghatározott határidőn belül –„) azt a célt szolgálja, hogy a 

közterület használatra vonatkozó szerződésben olyan ésszerű türelmi idő legyen kiköthető az 

üzemeltető részére a rossz helyen elhagyott eszközök begyűjtésére (zónáktól függően 1-3 óra), amely 

ösztönzően hat a rendeltetésszerű joggyakorlásukra. 

 

7. § 

Ez a rendelkezés annak az elvi alapját teremti meg, hogy a közterület-használatot kérelmező 

díjkedvezmény fejében olyan szolgáltatásokat is vállalhasson, amelyre egyébként nem kötelezhető. Ez 

a közösségi használatú elektromos eszközök esetében például a nem frekventált helyeken történő 

szolgáltatásnyújtás, a kerületi polgároknak nyújtott kedvezményes tarifa lehet, vagy akár bármilyen 

más, az üzemeltetők által felajánlott olyan vállalás, amit az Önkormányzat kedvezőnek ítél meg. 

Ez a rendelkezés más típusú közterület-használat esetén is hasznos lehet, ennyiben hiánypótló 

rendelkezésről van szó. 

 

8. § 

Alapvetően szövegpontosító és kodifikációs pontosítást tartalmazó rendelkezés. Új elem továbbá a 

közösségi használatú elektromos eszközök üzemeltetőjét terheli objektív felelősség egyértelmű 

deklarálása. 

 

 

9. § 

A Rendelet 1. sz. mellékletét képező díjtáblázat pontosítása a zónahatárokhoz igazodó díjstruktúrára 

tekintettel. 

A díjstruktúra a BKK – a fővárosi kerületek többsége által elfogadott – szakmai ajánlásához igazodik, 

amely az alapdíjat 800 Ft/eszköz/hó összegben javasolta meghatározni, oly módon, hogy az alapdíj 

0,25 és 2,5 szorzó közti ún. zóna-együtthatóval korrigálható. A javaslat Középső-Ferencvárosra (2. 

zóna) alkalmazza az alapdíjat, amelyet Belső-Ferencváros (1. zóna) esetén 2x, a külsőbb kerületi 

részeken (3. zóna) pedig 0,5x szorzóval korrigál. 

A szakmai javaslat külön vita tárgyát is képezheti.    

 

10. § 

A zónahatárokat tartalmazó melléklet. 

 

11. § 

A 12. § alábbi indoklásában hivatkozott törvényi rendelkezésre tekintettel szükséges rendelkezés, mivel 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

26/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2022. január 1-i hatállyal állapított volna meg új díjat. 

 

 

12. § 

A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.    

A módosító rendelet 9. §-a a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 

törvény 147. §-ra tekintettel rendelkezik az 1. sz. melléklete új díjat megállapító módosításának 2022. 

július 1-én történő hatálybalépéséről. A hivatkozott törvényi rendelkezést ugyanis a veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről 

szóló 2021. évi CXV. törvény 2021. december 1-i hatállyal úgy módosította, hogy 2022. június 30. 

napjáig a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke, 

továbbá a helyi önkormányzat 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új 

kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosítás megalkotásától és alkalmazásától a közösségi használatú elektromos eszközök 

használatának rendezése miatt a ferencvárosi lakossága általános közérzetének, megelégedettségének 

javulása várható.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Jelen rendelet-módosítás következtében az önkormányzati költségvetésbe bevétel realizálódik. A 

bevétel kisebb részben közterület-használati díjakból (az új díj megállapítására vonatkozó törvényi 

tilalom lejártát követően), nagyobb részt pedig bírságokból várható. Bevételt jelen az elhagyott 

eszközök elszállításának és tárolásának díja is, azonban ezen feladatok körében kiadás is várható.  
 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai pozitívak, elősegítik 

a közterületek rendjének fenntartását, illetve helyreállítását. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásával hozzájárulunk az egészséges környezethez való jog 

érvényesüléséhez.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak önmagukban nem eredményeznek munkateher-növekedést..  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet módosítás megalkotásának szükségességét a közterületek rendjéhez fűzött társadalmi igény 

indokolja  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

  



előterjesztés 4. számú melléklete 

 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) 

önkormányzati rendelet módosítással érintett 

rendelkezéseinek HATÁLYOS szövege: 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) 

önkormányzati rendelet módosítással érintett 

rendelkezéseinek  

ÚJ szövege: 

2. § (2) bekezdés 21. pont: 

21. e-roller, közösségi elektromos robogó, valamint 

minden egyéb közösségi használatú, maximum 3 

kerekű elektromos jármű (a továbbiakban: elektromos 

használatú közösségi eszköz) kölcsönzési és tárolási 

állomásainak elhelyezéséhez, fennmaradásához. 

2. § (2) bekezdés 21. pont:  

21. e-roller, közösségi elektromos robogó, valamint 

minden egyéb közösségi használatú, maximum 3 kerekű 

elektromos jármű (a továbbiakban: közösségi 

használatú elektromos eszköz) kölcsönzési és tárolási 

célú elhelyezéséhez az erre kijelölt kölcsönzési és 

tárolási állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: 

mikromobilitási pontokon). 

- 2. § (5) bekezdése 22. pont: 

[Nem adható közterület-használati 

hozzájárulás] 

 

22. a közösségi használatú elektromos eszközök 

kölcsönzésére és tárolására az e célra kialakított és 

fenntartott mikromobilitási pontoktól eltérő 

közterületre. 

4. § (1) és (2) bekezdés: 

(1) A polgármester dönt a nem díszburkolattal ellátott 

közterületek használatára vonatkozó – kivéve a 

pavilonállítás, illetve a nem önkormányzati 

megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával 

járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák 

felvonulási területére -  kérelmek  ügyében és jogosult 

a közterület-használatra vonatkozó szerződések 

megkötésére. 

(2) A díszburkolattal ellátott közterületek 

használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg 

nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint 

nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, 

illetve a filmforgatási célú– kérelmek, továbbá a 

pavilonállításra, illetve a nem önkormányzati 

megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával 

járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák 

felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében  a 

Városgazdálkodási Bizottság dönt, a döntés 

kiadmányozására és a közterület használatra 

vonatkozó szerződés megkötésére pedig a 

polgármester jogosult. 

4. § (1) és (2) bekezdés: 

(1) A polgármester dönt a nem díszburkolattal ellátott 

közterületek használatára vonatkozó – kivéve a 

pavilonállítás, a közösségi használatú elektromos 

eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési 

és tárolási célú elhelyezése,illetve a nem önkormányzati 

megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával 

járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák 

felvonulási területére – kérelmek  ügyében és jogosult a 

közterület-használatra vonatkozó szerződések 

megkötésére. 

(2) A díszburkolattal ellátott közterületek használatára 

vonatkozó – kivéve a három napot meg nem haladó, 

nem rendezvény megtartására, valamint nem 

vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, 

illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a 

pavilonállításra, a közösségi használatú elektromos 

eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési 

és tárolási célú elhelyezésére illetve a nem 

önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend 

megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött 

kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó 

kérelmek ügyében a Városgazdálkodási Bizottság dönt, 

a döntés kiadmányozására és a közterület használatra 

vonatkozó szerződés megkötésére pedig a polgármester 

jogosult. 

8.§: 

A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket 

városképi, közlekedési, kereskedelmi szempontok 

figyelembevételével I. kiemelt, II. minősített és III. 

általános közterületi övezeti kategóriákba tartoznak. 

A kategóriába sorolást a jelen rendelet 6. számú 

melléklete tartalmazza. 

8.§: 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket 

városképi, közlekedési, kereskedelmi szempontok 

figyelembevételével I. kiemelt, II. minősített és III. 

általános közterületi övezeti kategóriákba tartoznak. A 

kategóriába sorolást a jelen rendelet 6. számú 

melléklete tartalmazza. 

(2) A közösségi használatú elektromos eszközök 

kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére az (1) 

bekezdésben meghatározott közterületi övezeti 

kategóriáktól eltérő zónák vonatkoznak. A zónák 

megnevezését és területi határait a jelen rendelet 6/A. 

számú melléklete tartalmazza. 

 



9. § (2) bekezdés: 

(2) A bruttó közterület-használati díjakat 

tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása 

és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege 

figyelembevételével a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi, 

vagy napi mértékben vannak meghatározva. 

9. § (2) bekezdés: 

(2) A bruttó közterület-használati díjakat 

tevékenységenként a közterület kategóriába vagy 

zónába sorolása és a közterületen folytatni kívánt 

tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 1. 

számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati 

díjak évi, havi, vagy napi mértékben vannak 

meghatározva. 

13. § (2) bekezdés: 

(2) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a 

hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó 

mértékben használ, köteles az Önkormányzat vagy 

megbízottja felhívására a jogellenes közterület-

használatot haladéktalanul megszüntetni, kártalanítás 

nélkül köteles a közterület eredeti állapotának 

helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a 

tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot 

helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó 

költségére elvégeztetheti, amennyiben a 

helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 

napon belül nem tesz eleget. 

 

13. § (2) bekezdés: 

(2) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a 

hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó 

mértékben használ, köteles az Önkormányzat vagy 

megbízottja felhívására a jogellenes közterület-

használatot haladéktalanul – de legkésőbb a közterület 

használatra vonatkozó szerződésben meghatározott 

határidőn belül –megszüntetni, kártalanítás nélkül 

köteles a közterület eredeti állapotának 

helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a 

tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot 

helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó 

költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra 

vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz 

eleget. 

- 

 

15. § (3a) bekezdés: 

(3a) Abban az esetben, ha a kérelmező a közterület-

használati hozzájárulást megadását megelőzően olyan 

közérdekű kötelezettség teljesítését ajánlja fel, 

amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként 

nem lenne kötelezhető, részére a három hónapot 

meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a 

közterület-használati hozzájárulás az önként vállalt 

többletkötelezettség közérdekű jellegével arányos 

mértékben mérsékelt közterület-használati díjat 

állapíthat meg. A közterület-használati hozzájárulást 

megadását követően a közterület-használati díj 

mérséklése ezen a jogcímen nem kérelmezhető.  

A mérsékelt közterület-használati díj abban az esetben 

illeti meg a közterülethasználat jogosultját, ha a 

felajánlott közérdekű kötelezettség teljesítésére a 

közterület használatra vonatkozó szerződésben 

fenntartások nélkül kifejezetten kötelezettséget vállal, és 

szerződésszegése esetére a többletkötelezettség 

tekintetében a szerződésben aláveti magát annak, hogy 

az Önkormányzat intézkedjen a szerződésszegés 

szerződésben vállalt jogkövetkezményének 

kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítsa a 

végrehajtást. 

„15/A. 

Elektromos használatú közösségi eszköz 

15/A.§: 

(1) Az elektromos használatú közösségi eszközök 

kizárólag az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási 

állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: 

mobilitási pontokon) helyezhetők el. A mobilitási 

pontok elhelyezéséhez, fennmaradásához az 

elektromos használatú közösségi eszköz 

üzemeltetőjének közterület-használati hozzájárulást 

kell beszereznie. 

(2) A mobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, 

elhagyott eszközök elszállítása az elektromos 

használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének 

kötelezettsége. Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-

felügyeleti Irodája az elhagyott elektromos 

„15/A. 

Közösségi használatú elektromos eszköz 

18/A.§: 

(1) A közösségi használatú elektromos eszközök 

kizárólag mikromobilitási pontokon helyezhetők el, 

melyhez az elektromos használatú közösségi eszköz 

üzemeltetőjének közterület-használati hozzájárulást 

kell beszereznie. A közösségi használatú elektromos 

eszközök e rendelkezésben foglaltaktól eltérő tárolása, 

elhagyása jogellenes közterület-használatnak minősül, 

mely tekintetben a közösségi használatú elektromos 

eszközök üzemeltetőjét objektív felelősség terheli. 

(2) A mikromobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, 

elhagyott eszközök elszállítása – a jogellenes 

közterület-használat megszüntetése – a közösségi 

használatú elektromos eszköz üzemeltetőjének 

kötelezettsége. Budapest Főváros IX. Kerület 



használatú közösségi eszközt az üzemeltető 

költségére elszállíttathatja. 

 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-

felügyeleti Irodája az elhagyott közösségi használatú 

elektromos eszközt az üzemeltető költségére 

elszállíthatja. 

A Rendelet 1. sz. mellékletének címe:  

„BRUTTÓ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK 

TÁBLÁZATAI” 

A Rendelet 1. sz. mellékletének címe:  

„BRUTTÓ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK 

TÁBLÁZATAI” 

1. sz. melléklet „ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 

DÍJTÁBLÁZATA” alcímet viselő táblázatának 12. 

pontja: 

 

Sor

sz. 

Közterület 

foglalás célja 

I. oszt. 

kiemelt 

II. oszt. 

minősít

ett 

III. 

oszt. 

normál 

12. 

Elektromos 

használatú 

közösségi 

eszköz 

kölcsönzési 

és tárolási 

állomásai 

300 

Ft/m2/na

p 

200 

Ft/m2/n

ap 

100 

Ft/m2/n

ap 

 

1. sz. melléklet „TERÜLETI ZÓNÁK DÍJTÁBLÁZATA” 

alcímet viselőtáblázata: 

 

Sor

sz. 

Közterület 

foglalás 

célja 

1. 

zóna 

2. 

zóna 

3. 

zóna 

1. 

Közösségi 

használatú 

elektromos 

eszköz 

kölcsönzési 

és tárolási 

célú 

elhelyezése 

a 

mikromobil

itási 

pontokon 

1600 

Ft/eszköz

/hó 

800 

Ft/eszköz

/hó 

400 

Ft/eszköz/

hó 

 

 

- 

 

6/A. sz. melléklet: 

ZÓNAHATÁROK 

Zóna 

megnevezése 

Zónahatárok 

1. zóna Vámház körút – Üllői út – 

Ferenc körút – Duna 

2. zóna Ferenc körút – Üllői út – 

Vágóhíd utca – Mester utca – 

Könyves Kálmán körút – Duna 

3. zóna Az 1. és a 2. zónába nem tartozó 

területek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


