
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest Közút Zrt. részére a Gazdasági Bizottság 690/GB/2018.(XII.17.) számú          
határozatában a Budapest XI. kerületében található taxiállomások területének használatát         
díjmentesen engedélyezte a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra            
tekintettel arra, hogy a Budapest Közút Zrt. közfeladatot lát el. Ez alapján 648 m2              

közterületen 16 taxiállomás működött 49 férőhellyel. 
  
A Budapest Közút Zrt. 633 m2 közterület díjmentes használatának engedélyezése iránti           
kérelmet terjesztett elő 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra is. 
  
A T. Bizottság 644/GB/2019. (XII.18.) számú határozatában a 2020. évre          
20.000,-Ft/férőhely/év közterület-használati díjat állapított meg, amely 48 db férőhely esetén          
960.000,-Ft/év. 
  
A Budapest Közút Zrt. azzal a kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy 2020. évre             
is a díjmentesség biztosítását kérik az alábbiak figyelembevételével. 
  
A Budapest Közút Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal Feladatellátási és Közszolgáltatási          
Keretmegállapodást kötött. 
A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a         
taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás        
hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak             
megfelelően a Budapest Közút Zrt. üzemelteti és fenntartja a fővárosi, illetve a kerületi             
önkormányzatok tulajdonában lévő közterületeken korábban a Fővárosi Önkormányzat        
költségén létesített taxiállomás hálózatot. 
  
A taxiállomások fenntartása során felmerülő költségek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat          
közszolgáltatási kompenzáció keretében biztosítja, ugyanakkor a közterület igénybevételéhez        
a felszámítandó díjak megfizetéséhez a Budapest Közút Zrt. nem rendelkezik forrással. 
  
A Budapest Közút Zrt. forráshiányra és arra hivatkozva, hogy a taxi szolgáltatás közfeladat             
kéri a T. Bizottság által megállapított közterület-használati díj elengedését a korábbi évek            
gyakorlatához hasonlóan. 
  
A 2/2014. (VII. 7.) Büntető Kollégiumi vélemény alapján 2013. július 1-jétől a            
személytaxi-szolgáltatást végző csak akkor tekinthető közfeladatot ellátó személynek, ha         
tevékenysége igényvezérelt személyszállítási szolgáltatásként a személyszállítási      
közszolgáltatás részeként valósul meg. 
A fentiekre tekintettel a személytaxi-szolgáltatás részben közfeladatnak minősül. 
 



A fővárosi taxiállomás-hálózat, így az Önkormányzatunk tulajdonában lévő közterületen         
elhelyezkedő taxiállomások is a Budapest Közút Zrt., mint közterület-fenntartó szolgáltatást          
nyújtó szervezet által fenntartott létesítmények. 
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a            
továbbiakban: Közterület rendelet) taxiállomásra díjtételt nem határoz meg, ezért annak          
közterület-használati díja a Rendelet 2. számú melléklet „G” - közterület-használat egyéb           
célra - pontjának figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra. 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági            
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2020. február 3.  
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