
 

Budapest Józsefváros Önkormányzatának 

25/2003. (V.14.) ök. sz. rendelete* 

 
 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről 
szóló 38/ 1999. (VII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  a Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999.   
(VII. 13.) sz. rendeletét ( a továbbiakban: R. ) az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

1.§. 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) „A közterület-használati hozzájárulás kiadása, érvénytartamának meghosszabbítása és a 
közterület-használati díj megállapítása ügyében a Városüzemeltetési és Közbiztonsági 
Bizottság dönt, a  jelen rendelet 12. § szerinti díjtételek figyelembe vételével.” 
 
(2) ”Abban az esetben, ha a közterületet használatba vevő a közterület-használati díjból 
díjkedvezményt, méltányosságot igényel, a beadványt a Városüzemeltetési és Közbiztonsági 
Bizottság bírálja el és a díjkedvezmény ügyében a jelen rendelet 14.§ alapján határoz.” 
 
(3)” A taxidroszt létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos kérelmek elbírálása , a taxidroszt 
kijelölése a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.    

 
 
 

2.§ 

 
A  R. 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

                                                 
Rendelkezései beépítve a 38/1999.(VII.13.) sz. önkormányzati rendeletbe. 
∗ Hatályon kívül  helyezte a 47/2008. (IX. 12.) sz. önkormányzati rendelet, hatályba lépett szeptember 15-én. 
 



„6. § (1) Városképi szempontból jelentős (A és (B) kategóriájú közterületen építési engedély 
köteles közterületi építmény elhelyezéséhez a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság 
döntése szükséges.” 

 
 
 

3.§ 

 
A  R. 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„10. § Építési munka végzéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás érvénye a 
feltételek változatlan fennállása  esetén a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság által 
már megállapított díj időarányos megfizetése mellett automatikusan meghosszabbítható.”  
 
 
 

4.§ 

 
A R. 12. § (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. § (2) A díjat a közterület tényleges használatának időtartamára való tekintet nélkül a 
szerződésben rögzített időszakra előre kell megfizetni. Tartós ( 6 hónapot meghaladó ) 
használat esetén a díj 6 hónapra előre egy összegben fizetendő.  A Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Bizottság a használó kérelmére méltányosságból más fizetési konstrukciót is 
megállapíthat, melyet a megállapodásban rögzíteni kell.” 
 
 

5.§ 

 
A R. 14. § helyére az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 14.§ A közterület-használati díj mértéke indokolt esetben, méltányossági kérelemre, 
korlátlan mértékben csökkenthető: 
a.) 
a Józsefvárosi Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatoknál. 
b.)  
humanitárius, karitatív célok érdekében végzett tevékenység, 
c.) 
kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység, 
d.) 
a Józsefvárosi Önkormányzat és saját szervezetei ( pl. intézményei) által szervezett 
rendezvények esetében, 
e.) 
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minden olyan esetben, amikor a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az Józsefváros érdekeit szolgálja.”  
 
 

 

6.§ 

 
A R. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 15.§ A rendelet 2. sz. melléklete szerinti díjtételeket, és területi besorolást minden év április 
15.-ig felül kell vizsgálni.”  

 
 

7.§ 

 
 

„  A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

„2.sz. melléklet  

közterület használati díjak övezeti táblázata : 
 

Díj-
tétel 
száma 

Közterület-használat célja A 
kiemelt övezet 

B 
Jelentős övezet 

C 
egyéb övezet 

 
1. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek: 

    

 
1.a.   

 
pavilon ( Ft/m2/hó ) 

 
3000 Ft+Áfa 

 
2400Ft+Áfa 

 
1600 Ft+Áfa 

1.b.   árusító asztal, állvány, kocsi 
( Ft/m2/hó ) 

 
3000 Ft+Áfa 

 
2400 Ft+Áfa 

 
2000 Ft+Áfa 

1.c. árusító autómata  (Ft/db/hó 
) 

 
3000 Ft+Áfa 

 
2400 Ft+Áfa 

 
1600 Ft+Áfa 

1.d. fenyő árusítás, (Ft/m2/nap )  
   40 Ft+Áfa 

 
   30 Ft+Áfa 

 
   20 Ft+Áfa 

1.e. ünnepek előtti 20 napos 
idény jellegű árusítás 
karácsony, húsvét előtt 
( Ft/m2/idény ) 

 
 
600 Ft+Áfa 

 
 
400 Ft+Áfa 

 
 
240 Ft+Áfa 

1.f.    mozgó árus 1m2 -en 
hírlap, lottó, buszjegy, 
telefonkártya ( Ft/hó ) 

 
 
4800 Ft+Áfa 

 
 
3000 Ft+Áfa 

 
 
2000 Ft+Áfa 

 sportpályánál 1 m2 
területen mag árusítás 
( Ft/hó ) 

 
nincs pálya 

 
nincs pálya 

 
2800 Ft+Áfa 

1.g. vendéglátó terasz.   
30 napig (Ft/m2/nap)         
1-3 hónapig (Ft/m2/hó) 
3 hó felett    (Ft/m2/hó)         

 
  480 Ft+Áfa 
3000 Ft + Áfa 
2400 Ft+Áfa 

 
 360 Ft+Áfa 
2000 Ft+Áfa 
1200 Ft+Áfa  

 
 240 Ft+Áfa 
1200 Ft+Áfa 
1000 Ft+Áfa 

1.h. Filmfelvétel,  tévéfelvétel  
(Ft/m2/nap ) 

 
  640 Ft+Áfa 

 
  560 Ft+Áfa 

 
  480 Ft+Áfa 
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1.i. reklámcélú rendezvény, 

termékbemutató, kiállítás  
(Ft/m2/nap ) 

 
 
  600 Ft+Áfa 

 
 
  480 Ft+Áfa 

 
 
  400 Ft+Áfa 

     
2. Építési, szerelési munkák     
2.a.    építési munkaterület, 

építőanyag, sitt tárolás, 
állványozás (Ft/m2/nap ) 

 
 
  100 Ft+Áfa 

 
 
   80 Ft+Áfa 

 
 
    60 Ft+Áfa 

2.b.    Építési konténer (Ft/db/nap 
) 

1000 Ft+Áfa  800 Ft+Áfa   600 Ft+Áfa 

 
3. Reklámhordozók 

    

3.a. óriásplakátok (Ft/db/hó) 15000 Ft+Áfa 15000 Ft+Áfa 15000 Ft+Áfa 
 
3.b.    

 
hirdetőtábla, cégtábla, 
cégér, reklámtábla, 
megállító tábla, 
transzparens, zászló, guruló 
kirakat (Ft/m2/hó) 

 
 
 
 
2000 Ft+Áfa 
 
 

 
 
 
 
1200 Ft+Áfa 

 
 
 
 
800 Ft+Áfa 

3.c. Hirdetőoszlop:(Ft/db/ hó) 
2 m2  alatt: 
2 m2 felett 
világító                                    

 
 3000 Ft+Áfa 
 6000 Ft+ Áfa 
 7200 Ft+Áfa 

 
 2000 Ft+Áfa 
 4800 Ft+Áfa 
 6000 Ft+Áfa 

 
 2000 Ft+Áfa 
 4000 Ft+Áfa 
 4800 Ft+ Áfa 

3.d. 
 
3. e.        

Árubemutató. (Ft/m2)/hó) 
 
Napernyő, napvédő ponyva   
(Ft./m2/hó) 
 

 2400 Ft+Áfa 
 
   600 Ft+Áfa 
 

 1600 Ft+Áfa 
 
   600 Ft+Áfa 
 
 

 1200 Ft+Áfa 
 
   480 Ft+Áfa 

3.f  köztéri óra ( Ft/db/hó )  3000 Ft+Áfa  2000 Ft+Áfa  2000 Ft+Áfa 
     
4. Rendezvények     
4.a. 
 
.            

ideiglenes színpad,   egyéb 
építmények elkerített 
terület (Ft/m2/nap) 
 

 
 
     80 Ft+Áfa 

 
 
    60 Ft+Áfa 

 
 
    40 Ft+Áfa 

4.b. Választási installáció  
tájékoztató asztal: 
(Ft/m2/nap) 

 
   600 Ft+Áfa 

 
   400 Ft+Áfa 

 
   320 Ft+Áfa 

4.c.  Politikai, választási  és 
karitatív rendezvény, 
közérdekű szolgáltatás 

 
   díjmentes 

 
    díjmentes 

 
   díjmentes 

4. d. Rendezvénnyel kapcsolatos 
vendéglátó, kereskedelmi, 
szórakoz-  tató tev.  
(Ft./m2/nap) 

     
   320 Ft+Áfa  

    
   240 Ft.+Áfa 

   
   160 Ft+Áfa 

4. e.       mutatványos: (Ft/m2/nap)     200 Ft+Áfa    100 Ft+Áfa       50 Ft+áfa  
5. Végleges építmények  egyszeri 
megváltási díja   

    

5.a.   
 
5.b.  

Telefonfülke (Ft/m2)  
 
előlépcsők, rámpák 

 90.000Ft+Áfa 
 
150.000 Ft+Áfa 

90.000 Ft+Áfa 
 
150.000 Ft+Áfa 

90.000 Ft+Áfa 
 
150.000 Ft.+Áfa 

5.c. Egyéb épületszerkezetek Egyedi elbírálás alapján   
     
6.            Taxiállomások díjmentes díjmentes Díjmentes 
7. Üzemképtelen járművek tárolása     
  max. 30 nap (Ft/db./nap) tiltott 240Ft+Áfa 160 Ft+ Áfa 
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8. Egyéb  egyedi elbírálás alapján 
 

 
 
 

8.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendeletet  a hatálybalépéskor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.  

                                   
 

 
Budapest, 2003. május 08. 
 
 
 
 
                 Dr. Xantus Judit                                                              Csécsei Béla 
                         jegyző                                                                      polgármester 
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