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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A koronavírus-világjárvány következményei Magyarország egészét érintik, az Országgyűlés 

több olyan intézkedést hozott, amelynek a célja az országot érintő gazdasági nehézségek 

leküzdése. Ennek keretében ugyanakkor a magyarországi önkormányzatokat korábban nem 

látott hátrányok érték. 

Ezek közül jelen előterjesztés szempontjából most csak az adó és egyéb helyi díjak 

megállapításának, emelésének tilalmát emelném ki, köztük a közterület-használati díjak 

megállapításának és emelésének a tilalmát az e-rollerek szabályozása kapcsán. 

Az e-rollerek használata Budapesten is egyre inkább elterjedt alternatív közlekedési forma. 

Elterjedése és sikere annak is köszönhető, hogy egyre többen szeretnének helyben 

környezetkímélő módon közlekedni, elkerülni a szűnni nem akaró dugókat, mentesülni a 

parkolási gondoktól, és tisztább levegőjű, élhetőbb városban lakni. Növekvő népszerűsége 

mellett azonban nem elhanyagolhatóak az árnyoldalak sem. Hosszú évek óta megoldatlan, 

szemmel is jól látható közterületi konfliktusok alakulnak ki, elsősorban a megosztott e-rollerek 

használatával, elhelyezésével kapcsolatban. Árva Péter és Takács Máriusz képviselőtársammal 

2021 nyarán rendeletet nyújtottunk be a képviselő-testületnek, amit a testület el is fogadott. 

Ebben arról született szabály, hogy ezeket az eszközök közterületi elhelyezése a kerületben 

különböző mikromobilitási eszközök tárolására használatos un. mikromobilitási pontokon 

(MMP) valósulhat meg. A végrehajtáshoz szükséges szabályok kidolgozása az önkormányzat 

részéről még folyamatban van, várhatóan tavaszra fog rendeződni a helyzet. 

Mivel a megosztott e-rollerek és más megosztott mikromobilitási eszközök használata 

tekintetében az önkormányzatok szabályozási lehetősége elsődlegesen a közterület használat 

tárgykörre terjed ki, a Fővárosi Önkormányzat együttműködést kezdeményezett a kerületi 

önkormányzatokkal az ezen járművek közterületi kihelyezésével összefüggő szabályrendszer 

összehangolása érdekében.  

 A megosztott mikromobilitási szolgáltatásokkal kapcsolatos, magasabb szintű jogszabályi 

keretek által meghatározott egységes elvek szerinti rendszer kialakítását egy, a Fővárosi 

Önkormányzat es a kerületek közötti együttműködési megállapodás útján javasolt megkezdeni, 

amely az érintett önkormányzatok együttműködését és – viszonylag részletesen – a valamennyi 

önkormányzat által saját hatáskörben elfogadandó és kialakítandó szabályozás közös elveit 

tartalmazza. 

A Fővárosi Közgyűlés 1852/2021. (XII. 15.) számú Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy 

egyetért a megosztott mikromobilitási eszközök használatának közterületi használat 

tárgykörében történő, a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületi önkormányzatok minél 

szélesebb köre között egyeztetett, egységes elvekre épülő szabályozásával, és ennek 

kulcselemeként a mikrobilitási pontok kijelölésével létrejövő hálózat szükségességével. 

A Fővárosi Közgyűlés 1853/2021. (XII.15.) számú Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a 

Fővárosi Önkormányzat es a kerületek közötti együttműködés alapjait és a kölcsönzési célú 

mikromobilitási eszközök közterületi használatára vonatkozó szabályozás alapvető elveit 

rögzítő együttműködési megállapodás megkötését Budapest Főváros I. Kerület Budavári 

Önkormányzattal, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal, Budapest Főváros III. 

Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, Belváros-Lipótváros Budapest V. Kerület 

Önkormányzatával, Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával, Budapest 



Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VIII. Kerület 

Józsefvárosi Önkormányzattal, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával, 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzattal és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával. 

A mi korábban elfogadott szabályunk illeszkedik ebbe a koncepcióba, a szabályozás egyik 

fontos eleme viszont a közterület használat díjának a megállapítása. A veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: 

Veszélyhelyzeti tv.) jelenlegi rendelkezése alapján azonban 2022. június 30. napjáig nincs 

lehetőség új önkormányzati díj bevezetésére, megállapítására. 

A Veszélyhelyzeti tv. 147. §-a határozza meg a helyi díjak emelésével, új díj megállapításával 

kapcsolatos korlátozásokat az alábbiak szerint: 

147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a 

(3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -    

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, 

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

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. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének 

napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem 

állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.  

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan 

időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét 

az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 

mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 

számszerűsíthető módon meghatározta. 

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. 

november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében 

nem kell alkalmazni. 

 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat a díjmegállapítási jogával élni tudjon, javaslom, hogy 

a tisztelt Képviselő-testület- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján (A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei 

között a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést 



kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat) kezdeményezze Magyarország Kormányánál a 

Veszélyhelyzeti tv. 147. §-ának módosítását annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat 

közterület használat esetén új díjat vezethessen be, állapíthasson meg időbeli korlátozás nélkül. 

 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa a javaslatot. 

 

Budapest, 2022. február 9. 

 

  dr. Mátyás Ferenc 

önkormányzati képviselő 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

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

hogy 

1. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított felhatalmazás alapján 

kezdeményezi a Kormánynál a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. 

évi XCIX. törvény 147. § (2) bekezdésének módosítását annak érdekében, hogy a helyi 

önkormányzat közterület használat esetén új díjat vezethessen be, állapíthasson meg időbeli 

korlátozás nélkül, 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti kezdeményezés aláírására. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

 


