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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított 
jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
3. §-a a következő 14. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„14. Mikromobilitási pont: a közterületnek közösségi felhasználási szolgáltatás keretében igénybe 

vehető mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett 
része.” 

2. § 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:) 
„p) közösségi felhasználási szolgáltatás keretében igénybe vehető mikromobilitási eszközök közterületi 

elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem értve a mikromobilitási eszközzel használat közben való olyan 
ideiglenes megállást, ami az eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát 
(kölcsönzését) nem szakítja meg.” 

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2022. augusztus 29. 
 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid                 Veres Pál 
           jegyző                polgármester
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1. melléklet 
„2. melléklet 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE 

1. Közterület-használati díjak - a reklám célú közterület-használat kivételével: 

 A B C D E F 

1 Közterület-használat   
célja 

I.   
övezet 

II.   
övezet 

III.   
övezet 

IV.   
övezet 

 

2 Épület, építmény elhelyezése, fenntartása – 5. § 
(1) bekezdés a) pont 

60,- 40,- 30,- 12,- Ft/m2/nap 

3 Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő 
készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda 

kirakatszekrény elhelyezése ‒   
5. §. (1) bekezdés c) pont 

300.- 200.- 175.- 150.- Ft/db/nap 

4 Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával 
kapcsolatos eszköz elhelyezése az 5. sorban 
foglaltak kivételével – 5. § (1) bekezdés d) pont 

24.- 16.- 8.- 8.- Ft/m2/nap 

5 Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával 
kapcsolatos eszköz elhelyezése díjköteles 
várakozóhelyek esetén 

100,- 100,- 100,- 100,- Ft/m2/nap 

6 Kereskedelmi és egyéb szolgáltató cirkuszi és 
mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, 

berendezésre ‒ 5. § (1) bekezdés e) pont 

400.- 300.- 150.- 80.- Ft/m2/nap 

7 Film- és televízió-felvétel készítése   

‒ 5. § (1) bekezdés f) pont 

600.- 600.- 600.- 600.- Ft/m2/nap 

8 Vendéglátóipari előkert, vendéglátó terasz 

kialakítása ‒ 5. § (1) bekezdés g) pont 

30.- 20.- 10.- 10.- Ft/m2/nap 

9 Szállítás vagy árurakodás ‒ 5. § (1) bekezdés h) 
pont 

3600.- 1800.- 1200.- 750.- Ft/m2/nap 

10 Rendezvény, szórakoztató, művészeti esemény 
(Kedvezmény a rendelet 17. §-a szerint 

kérelmezhető) ‒ 5. § (1) bekezdés i) pont 

400.- 300.- 150.- 80.- Ft/m2/nap 

11 Pirotechnikai termék, tűzijáték kilövő 
berendezései és eszközei elhelyezése 5. § (1) 
bekezdés j) pont 

10.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.- Ft/alkalom 

12 Személy-, áruszállítás állomáshelyének 

igénybevétele járművenként ‒ 5. § (1) bekezdés k) 
pont 

30.- 30.- 30.- 30.- Ft/db/nap 

13 Üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli jármű 

elhelyezése ‒ 5. § (1) bekezdés l) pont 

600.- 600.- 600.- 600.- Ft/db/nap 

14 Őstermelőként végzett értékesítés ‒   
5. § (1) bekezdés m) pont 

37.000,- 27.000,- 14.000,- 7.000,- Ft/m2/év) 

15 közösségi felhasználási szolgáltatás keretében 
igénybe vehető mikromobilitási eszközök 
mikromobilitási pontokon történő elhelyezése, 
tárolása - 5. § (1) bekezdés p) pont 

800,- 800,- 800,- 800,- Ft/db/hó 
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2. Reklám célú közterület-használati díjak: 

 A B C D E F G 

1 Reklámhordozók I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet  

2 Citylight 7000,- 6000,- 5000,- 4000,- 3000,- Ft/m2/hó 

3 CityBoard 5000,- 4000,- 3000,- 2500,- 2000,- Ft/m2/hó 

4 Reklámzászló 1600,- 1400,- 1200,- 1000,- 800,- Ft/db/hó 

5 Megállító tábla 1650,- 1450,- 1250,- 1050,- 850,- Ft/db/hó 

6 Ideiglenes, kampány 
jellegű mobil tábla 

90,- 80,- 70,- 60,- 50,- Ft/db/nap 

7 Kandeláber reklám 2400,- 2400,- 1600,- 1200,- 900,- Ft/m2/hó 

8 Transzparens 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- Ft/m2/nap 

9 Eseménymarketing 1000,- 800,- 700,- 600,- 500,- Ft/m2/nap 

10 Egyéb 2500,- 2500,- 1900,- 1500,- 1050,- Ft/m2/hó 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A mikromobilitási szolgáltatások közterületen történő nyújtása – a terület eddigi szabályozatlansága okán 
– szükségessé tette a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosítását. 

A módosítás a rendelet alkalmazásával összefüggő fogalom meghatározást, az engedélyhez kötött 
közterület-használatok körének – a mikromobilitási eszközök mikromobilitási pontokon 
történő  elhelyezésével, tárolásával való – bővítését tartalmazza, továbbá a   rendelet 2. mellékletének 
módosítását. 

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a 
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell 
tenni. 

A rendelettervezet struktúrája megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak. A javasolt módosítás 
összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal 
az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség 
a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli. 


