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Budapest - Csepel ~nkormiin~zata 
9/2000.(III.21.) Kt. rendelete 

Budapest - Csepel kozteriiletein a taxiallomasok letesiteserol, 
hasznalathak es iizemeltetesenek rendjerol 

Budapest - Csepel Onkormanyzat Kepviselo - Testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo 
1990. evi LXV. torveny 16. §-ban, a 63/A. 8 h) pontjaban, valamint az 1988. evi I. tv. 19.9 (2) 
bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan a Fovarosi Kozgyiiles 59/1999.(XI.18.) s z h u  
rendelet 1 .§ (5) bekezdese ertelmeben az alabbi rendeletet alkotja: 

ktalanos rendelkezesek 

(1) Az onkormanyzati rendelet hatalya a Budapest - Csepel kozigazgatasi teriileten beliili 
kozteriiletekre terjed ki. 

(2) Kozteriileten taxiallomas letesitese, hasznalata 6s iizemeltetese ezen rendelet es a Fov. 
Onk. Kgy. 59/1999.(XI.18.) szamu rendelete (Fov. Taxirendelet) szabalyai szerint 
engedelyezheto, vegezheto. 

(3) E rendelet alkalmazasa szempontjabol kozteriilet az ingatlan-nyilvantarths helyrajzi 
szammutatojaban kozteriiletkent nyilvantartott belteriileti foldreszlet, valamint a 
belteriileti foldreszlet, epitmeny kozhasznalatra, illetve gyalogos forgalom reszere atadott 
resze, ideertve a kozforgalom el01 el nem zart maganutakat is. 

(4) A taxirillomris - e rendeletben foglalt szabalyok szempontjabol - a kozteriiletnek olyan 
kijelolt rCsze, amely a taxiszolgaltatast vegzo - mas jogszabalyban meghatarozott 
kialakitasu es felszereltsegii - szemelygepkocsik utasfelveteli cellal torteno 
tartozkodasara szolgal. 

Az onkormanyzati rendelet hatalya ala tartozo taxiallomasokat a taxiszolgaltatast vegzo jogi 
szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag es egyeni vallalkozo 
(tovabbiakban: vallalkozo) az Atala iizemeltetett taxigepkocsival csak a taxiallomasok 
hasznalatara jogosito, szervezet altal kiadott engedely birtokaban hasznalhatja. 

A taxiallomas lktesitkskre vonatkozo kozteriilet- 
hasznalati hozzajcirzilas (tovab biakban: kozteriilet- 

hasznalat) kkrelmezkse, engedklyezkse 

(1) Kozteriileten taxiallomas letesiteske, hasznalatara es iizemeltetesere vonatkozo engedely 
csak meghatarozott idotartamra vagy meghathozott feltetel bekovetkezteig a taxiallomas 
letesitksere, iizemeltetesere a Fov. Kgy. R. 10. §-a szerint feljogositott gazdalkodo 
szervezet reszere adhato. 

(2) A szemelytaxi taxiallomas letesitesere vonatkozo kerelmet az (1) bekezdesben megjelolt 
gazdalkodo szervezet n6jthatja be a kozteriilet tulajdonosanal. 

(3) A kerelemnek tartalmaznia kell kulonosen: 
(a) a kerelmezo ceg nevet, szekhelyenek cimet, kepviselojenek megnevezeset, 



(b) a kozteriilet-hasznalat idotartamat, 
(c) a kozteriilet-hasznalat helyenek, pontos teriiletnagysaganak es az adott teriiletre 

vonatkozoan a taxiferijhelyek szamanak meghatarozasat, 
(d) forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulast az allomas letesitesehez, 
(e) forgalomtechnikai tervet, helyszini vklatot, miiszaki leirast, 
( f )  az elozetes szakhatosagi egyeztetCsr01 sz616 emlkkeztetot. 
(4) Tehertaxi allomas lktesitesere vonatkozo kerelmet mas, jogosultsaggal rendelkezo 

szervezet vagy maganszemely vallalkozo is benyujthat az e rendeletben rogzitett feltetelek 
mellett. 

Elbiralasi szempontok 

A 3. § szerinti kozteriilet-hasznalati hozzajarulasi kerelem elbiralasa s o r h  figyelembe kell 
venni az adott teriiletre (kozteriiletre) vonatkozo reszletes rendezesi tervet, a 
forgalomszabalyozasi, a varoskep, miiemlekvedelmi, kozegeszsegiigyi es koztisztasagi 
eloirasokat, kereskedelmi es turisztikai szempontokat, valamint ervenyesiteni kell a mas 
jogszabalyokban foglalt eloirasokat is. 

Kiizteriilet-hasznalati hozzajamlas tartalma 

(1) A kozteriilet-hasznalati hozzajarulas felteteleit a tulajdonos onkormanyzat es a 
taxiallomas iizemeltetesere jogosult gazdalkodo szervezet szerzodesben rogzitik. 

(2) A kozteriilet-hasznalati hozzajhlasnak tartalmaznia kell hlonosen: 
a) a jogosult nevet, szekhelyenek cimet, kepviselojenek megnevezeset, 
b) a kozteriilet-hasznalat idotartamat, 
c) a kozteriilet-hasznalat helyenek, a taxiferohelyek szamanak es egyeb felteteleinek 

pontos meghatarozasat, 
d) utalast arra, hogy a hozzajarulas csak a kozremiikodo szakhatosagok 

hozzajhlasaban foglalt eloirasok megvalositasa eseten ervenyes. 
e) a hozzajhlas ervenyenek megsziinese vagy annak visszavonasa esetere az eredeti 

allapot - kiirtalanitasi igeny nelkuli - helyreallitasanak kotelezettsegkt, 
f )  az ingyenesseggel, vagy a hasznalati dij fizetesevel kapcsolatos felteteleket; fizetesi 

kotelezettseg eseten a dij merteket es megfizetesenek modjat, 
g) a kozteriilet-hasznalat jellegetol fhggoen egyeb hatosagi, szakhatosagi eloirasokrol es 

kikotesekrol szolo tajekoztatast, a varoskepi kovetelmenyeket, a kornyezetvedelmi, 
valamint a munka- es balesetvedelmi eloirasokra torteno utalast, 

h) a kozteriilet-hasznalattal jar6 jarulekos koltsegek (energiadij, koniti jelzesek 
koltsegei stb.) viselesenek es megfizetesenek modjat, 

i) a kozteriilet-hasznalat idotartama alatt a sziikseges allagmegovasi, karbantartasi es 
tisztaintartaisi kotelezettsCg eloirasat, 

j) arra vonatkozo felhatalmazast, hogy a taxiszolgaltatast vegzo vallalkozok reszere 
igazolvanyt jogosult es koteles kiadni eves taxiallomas-hasznalati dij fizetesi 
kotelezettseg kikotese mellett, 

(3) A kozteriilet-hasznalati hozzajarulast meg kell bldeni: 
a) a kerelmezonek, 
b) az eljiraisban Crintett hatbsaigoknak, szakhat6dgoknak, 



c) a Fopolgarmesteri Hivatal Kozlekedesi ~gyosztal~anak, 
d) a Budapesti Kereskedelmi es Iparkamaranak, 
e) a teriiletileg illetekes keriileti epitesiigyi hatosagnak, 
f) a Fovarosi Kozteriilet-felugyeletnek, 
g) a teriiletileg illetekes rendorhatosagnak, 
h) a konit kezelojenek, 
i) a BRFK Kozlekedesi Foosztalyanak. 

A kozteriilet-hasz~talafi hozzajarz~las rnegsziilzkse, sziineteltetkse 

(1) A kozteriilet-hasznalati engedely megsziinik a hathrozott ido elteltevel, a meghatarozott 
feltetelek bekovetkeztevel, az engedelynek a tulajdonos altali visszavonasaval, illetve az 
engedelyes gazdalkodo szervezetnek a tevekenyseg folytatashra valo jogosultsaga 
elvesztesevel. 

(2) Az engedelyt a tulajdonos jogszabalyvaltozasra valo hivatkozassal, valamint a vonatkozo 
jogszabalyok megsertese es szerzodesszeges miatt vonhatja vissza. 

(1) A kozteriilet tulajdonosa fontos kozkrdekbol a kozteriilet hasznalatanak sziineteleset 
rendelheti el. 

(2) A kozteriilet-hasznalat sziinetelesenek ideje hatarozott idore szolo engedely eseten nem 
szamit bele a kozteriilet-hasznalati hozzajarulas ervenyenek idejebe. 

(3) A kozteriilet-hasznalati hozzajarulas ervenyenek sziinetelesi ideje nem lehet hosszabb, 
mint a hozzajarulas lejartaig meg hatralevo ido. 

(4) A sziineteltetes idejere kozteriilet-hasznalati hozzajarulas dijfizetesi kotelezettseg nem a11 
fenn. 

A kozteriilet-hasznalati hozzajarulas jogosultja a hasznalat megsziinese eseten kartalanitasi 
igeny nelkul koteles a kozteriilet eredeti allapotat haladektalanul helyreallitani. 

A kozteriilet taxiallomas cbhi hasznalatakrt 
fizetendii dij 

(1) A kozteriilet-hasznalati hozzajarulasban jogosultkent megjelolt gazdalkodo szervezet a 
kozteriilet tulajdonosa altal e rendeletben meghatarozott dijat koteles fizetni, kiveve ha a 
tulajdonos ingyenes hasznalatot engedelyez. 

(2) a) Szemely taxiallomas-ferohelyenkknt a maximalisan fizetendo eves kozteriilet- 
hasznalati dij a Fov. Parkolasi rend. (38/1993.(XII.27.) Fkgy.) 27. 5 (I), (2) bekezdesben 
leirt orankenti maximalisan kerheto varakozasi dij 440-szerese, ah01 a vh-akozasi dijalap 
(VDA) merteke 60 Ftlora. 

b) Tehertaxiallomas-ferohelyenkent a maximalisan fizetendo eves kozteriilet-hasznalati dij 
az a) pontban foglalt dij 3-szorosa. 



(3) A Fovarosi Onkormanyzat a tulajdonaban lev0 kozteriileteken letesitett taxiallomasok 
utan ferohelyenkent legfeljebb annyi kozteriilet-hasznalati dijat kerhet, amennyit a teriilet 
fekvese szerint illetekes keriileti onkormanyzat a sajat tulajdonaban levo kozteriileteken 
letesitett taxiallomasok ferohelyei utan megallapit. 

(4) A taxiallomas letesitesere es iizemeltetesere szolo hozzajarulasban az egy taxiallomas 
osszes ferohelybe egyiittesen megallapitott dijat az engedelyesnek eves egyszeri 
fizetessel kell meghatkozni. 

(5) A kozteriileti hozzajarulasban jogosultkent megjelolt gazdalkodo szervezet a Gvaros 
teriileten letesitett taxiallomasok hasznalata elleneben a taxiszolgaltato vallalkozok fele 
eves idoszakra vonatkozo taxiallomas-hasznalati dijat ervenyesithet. 

A taxiallomas hasznalata 

(1) a) A Fovarosi Taxirendeletben felhatalmazast kapott szervezet altal mukijdtetett 
taxiallomasokat csak szemelyszallitast vegzo taxigepkocsik - utasfelvetel celjabol torteno 
- varakozasara lehet hasznalni. Mas jarmuvek a taxiallomast sem megallas, sem 
varakozas celjka nem hasznalhatjak. 
b) a kijelolt tehertaxi allomast csak a teherszallitast vegzo taxigepkocsik hvarfelvetel 
celjabol torteno - varakozasra lehet hasznalni.. 

(2) A taxigepkocsit uzemelteto vallalkozonak csak olyan taxigepkocsija tartozkodhat a 
taxiallomason, amelyre vonatkozoan 
- a teriiletre ervenyes taxiengedelyt kivaltottak, 
- taxiallomas-hasznalati megallapodast kotottek, es ezzel egyiitt az eloirt taxiallomas- 

hasznalati dijat befizettek, 
- a taxiallomas hasznalatahoz sziikseges, az iizemelteto 6ltal rendszeresitett jelzCst 

kiadt6k Cs azt a taxigCpkocsin az eloirt m6don elhelyeztCk (Tehertaxi eseten az 
engedelyt kell a gepkocsiban tartani.) 

(3) A taxiallomasokon a taxigepkocsik zart sorban, erkezesi sorrendben, vilagito 
szabadjelzovel varakozhatnak. 

(4) Az adott taxiallomason meghatarozott - az allomason feltuntetett - szamu taxigepkocsi 
varakozhat. 

(5) A taxiallomas hasznalata minden jogszabalyi feltetelnek megfelelo taxigepkocsi szamara 
megengedett, egyeb megkulonboztetest alkalmazni nem lehet. 

(6 )  Utasfelvetelre valo felkesziiles erdekeben, vilagito szabadjelzovel taxigepkocsi csak a 
kij elolt taxiallomasokon varakozhat. 

(7) A taxiallomason varakozo taxigepkocsit a jarmu vezetoje nem hagyhatja el. 
(8) A taxiallomasok hasznalataval kapcsolatos jelen rendeletben foglalt szabalyok betartasat a 

taxiallomasokat iizemelteto szervezet is jogosult es koteles ellenorizni. 

A taxi allomas iizemeltetoje a szolgaltatast vegzo taxis vallalkozo reszere nyilvantartas 
szerinti cimket biztosit az engedellyel egyiitt, melyet taxi gepkocsiban a Fovarosi Taxi 
rendelet 1 1 .$ (6 )  bekezdes szerint kell elhelyezni. 

A taxiallomas jogellenes hasznalatanak 
jogkove tkezmknye 



9.5-hoz 
A taxiallomas celu kozteriilet-hasznalatert a tulajdonos onkormanyzat kozteriilet-hasznalati 
dijat k6 .  
A Bvarosi rendelet a taxiallomasok eseten is a fovaros egeszere vonatkozb parkolasi rendelet 
(3 811 993 .(XII.27.) Fov.Kgy. vonatkozb dijtetelet alkalmazza - az egyseges szabalyozas 
celj abo1. 
A Fovarosi parkolasi rendelet (3 811 993 .(XII.27.) Fkgy. 26. 5 6s 27.5-ai szabalyozzak az 
orankent kerheto maximalis varakozhsi dijat a Bvaros parkolasi szempontbol kategoriakba 
sorolt teriiletein. 
Keriiletiink egesz teriilete a 111. dijtetelii teriiletbe tartozik, ah01 a szemelygepjh-mu 
parkolasahoz szamitasi alapul szolgalo (VDA) varakozasi dijalap (60 Ftlora) szorzoja: 1, a 
tehergepjarmii parkolasanal pedig: 3. 
Fentiekbol kovetkezik, hogy a keriiletben 1 db taxi ferohelyre megallapithato eves dij szemely 
taxi eseten: 26.400.-Ft/ev, tehertaxi eseten: 79.200.-Ftlev. 
A Fovarosi Onkormanyzat tulajdonaban 8116, de Csepel kozigazgatasi teriiletere eso 
kozteriileteken kialakitando taxiallomasok ferohelyei utan a Fovarosi Onkormanyzat a 
keriileti tarifa szerinti dijat alkalmaz. 

10.5 - 11.5-hoz 
A taxiallomas hasznalatanak felteteleit sorolja fel a ket szakasz. 

12.5-hoz 
A taxiallomas jogellenes hasznalata eseten a birsag, szabalysertesi eljaras kezdemenyezese es 
vegso esetben a taxiallomas hasznalati engedely visszavonasaval jarhat. 

13.5-hoz 
Az atmeneti rendelkezesekben a korabban meglevo, de az uj szabalyozas ertelmeben mar nem 
hasznalhato taxiallomasok sorsarol tortenik intezkedes. 
A koltseges epitesi munkaval jar6 allomasok kialakitasat a taxiallomas halozat mielobbi 
kialakulasa erdekeben az Onkormanyzat Kepviselo-testiilet figyelembe veszi azzal, hogy 
atmeneti dijmentesseget engedelyez. A koltsegek aranyat a letesites eveben, illetve 2001. 
December 3 l-ig tarto dijmentes idoszak lehetosegevel kivanja figyelembe venni. 
Az iizemelteto dtal a taxigepkocsik vallalkozo reszere az engedellyel egyiitt kiadando cimke 
alkalmazasa leghamarabb 2000. aprilistol keriil forgalomba. 
A rendelet kihirdetese napjan 1ep hatalyba. 



(1) Aki kozteriileten letesitett taxiallomast jogosultsag nelkiil vagy a hozzajarulastol eltero 
modon, illetve azt meghalado mertekben hasznd, koteles a tuIajdonos vagy megbizottja 
felhivasara a jogellenes kozteriilet-hasznalatot haladektalanul megsziintetni. 

(2) Aki a taxiallomast az e rendeletben eloirt hozzajarulas nelkl, attol eltero modon, vagy azt 
meghalado mertekben hasznalja, illetve a rendeletben megfogalmazott kotelezettsegeket 
megszegi, szabalysertest kovet el es harmincezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato. 

(3) Aki a taxiallomasok hasznalathra vonatkozb eloirasokat ismetlodoen megserti, attol a 
harmadik alkalmat kovetoen a taxiallomas-hasznalati engedelyt a taxiallomas uzemelteto 
szervezet megvonhatja. 

(4) A szabalysertesi eljhras kezdemenyezese nern mentesit a dijfizetesi, illetve helyreallitasi 
kotelezettseg alol. 

ktmeneti ks z&o rendelkezksek 

(1) Taxiallomas letesitese celjabol engedelyt kiadni, kozteriilet-hasznalati megallapodast 
kotni Budapest- Csepel kozigazgatas teriileten az e rendelet 1. szamu mellekleteben 
felsorolt teriileteken lehet. 

(2) Budapest-Csepel ~nkorman~zat  neveben a kozteriilet-hasznalati megallapodast a 
taxiallomas letesitojevel, iizemeltetojevel a Polghester koti meg. 

(3) Az epitQi munkaval, utburkolati atalakitassal jhro taxiallomas letesitese eveben, de 
legkesobb 2001. december 3 1-ig a taxiallomas celu kozteriilet-hasznalat cimen Budapest- 
Csepel ~nkorman~zata nern ervenyesiti az e rendeletben meghathrozott kozteriilet- 
hasznalati dij at. 

(4) Az epitesi munkaval nern jhro (csak tablhzasi, felfestesi feladatokkal jaro) mar meglevo 
taxiallomasok teriiletenek hasznalathra 2000. december 3 1-ig nern allapithato meg 
kozteriilet-hasznalati dij . 

(5) A (3), (4) bekezdes alapjan megkotott szerzodessel rendelkezo iizemelteto dtal a 
dijmentes szerzodeses idoszak alatt a taxiszolgaltatok fele sem ervenyesitheto a Fovhrosi 
Taxirendeletben szereplo taxiallomas-hasznalati dij . 

(6) A Csepel kozteriiletein korabbrol meglevo, de ezen rendelet mellekleteben nern szereplo 
helyeken a taxiallomast jelzo berendezest, tablat el kell bontani a kozteriilet 
tulajdonoshak felszolitashra. A regi allomast 2000. december 3 1-t kovetoen taxiallomas 
celjhra hasznalni nern szabad. 

(7) E rendelet 2000. aprilis 1-en lep hatalyba, rendelkezheit a hatalyba lepest kovetoen 
inditott ugyekben kell alkalmazni. 

(8) A 10. (6) bekezdes szerinti rendelkezes 2001. januhr 1-en lep hatalyba.... 
ci@et elso izben 2000. hprilis 1 4 1  lehetalkklmmr&~. . . 
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Kihirdetve: 2000. d rc ius  2 1. . 



1. szrimu mellCklet 

A taxirillomrisok ICtesitCsCre Budapest - Csepel kiizigazgatrisi 
teriiletkn kijelolt kozteriiletek 

(a yontos elhelyezkedest, a ferohelyek szhnat a bzteriilet-haszrlalati kkrelemhez 
cscrtolt forgcdomtechnikai terven kell a kerelmezonek bemutatnicr, igazolnia) 

1. Szent Imre ter - park feloli oldal (Tanacshaz utca) 
- Csepel Miivek I. kapu feloli oldala (Tanacshhz utca) 

2. 11. Rakoczi Ferenc ut - Betii utca csomopont 
3. 11. Rakoczi Ferenc ut - Temeto %bejarat 
4. Csillagtelep busz vegallomas (Szabadsag uti oldal) 
5. Szent Laszlo utca Szolgaltato hhz elotti teriilet 
6. Kikoto utca - Szechenyi utca keresztezodesnel 
7. h h h z  ter kornyeke 
8. Kossuth Lajos utca (Gyermekrendelo bejkata feloli teriilet) 
9. Volgy utca - Cservenka utca - ~ a r o s s  utca csomopont (nagyparkolo oldalan) 
10. Csepel Plaza parkolojiban, a Kossuth Lajos utcahoz kozel eso resz 
1 1. &V vegallomas 
12. Erdosor utca - Csiko stny. 
13. Szent Imre ter BKV busz vegallomas 
14. Ady Endre utca - Vdgat utca sarka 



kltcrlanos indokolas 

Budapest Fovaros Onk~rman~zatanak Kozgyiilese torvenyi felhatalmazas alapjan a 
taxiszolgaltatassal kapcsolatos felmeriilt problemak orvoslasa celjabol a jelenleg ervenyes 
szakiran$ jogszabalyi kornyezet figyelembevetelevel megalkotta az 59/1999.(XI.18.) 
Fov.Kgy. rendeletet a ,,Budapest Fovaros kozteriiletein a taxiallomasok letesiteserol, 
hasznalatinak es uzemeltetesenek rendjerol." 
A rendelet 1. 5 (5) bekezdese ertelmeben a keriileti onkormanyzatok kepviselo testuleteinek 
lehetoseguk van sajat kozigazgatasi teriiletiikon a helyi sajatossagok figyelembevetelevel - a 
Evarosi rendelet keretein belul - szabalyozni taxiallomasok letesitesenek, hasznalatanak, 
iizemeltetesenek rendjet. 

Rkszletes indokolas 

1 - 2 5.-~OZ 
htalanos, fogalomrogzito rendelkezeseket tartalmaz, mely azonos ertelmezest biztosit a 
fovarosi es keriileti rendelet hasznalatakor. 

3.5-hoz 
Rogziti, hogy a taxiallomas letesitesere vonatkozo kozteriilet-hasznalati engedelyt mely 
szervezet kerheti a tulajdonos onkormanyzattol, illetve reszletezi a kerelem tartalmanak 
minimalis (kiilonos) elemeit. 
Eltero a fovarosi rendelettol, hogy az erintett szakhatosagokkal tortent elozetes egyeztetes 
eredmenyet es a forgalomtechnikai terveket is be kell n$jtania a kerelmezonek. 
A keriileti rendelet h l o n  nevesiti a teher taxiallomas letesitekt is, hogy a taxiszolgaltatas 
onkormanyzati oldalrol az engedelyezesi parameterek szempontjabol azonos elbiralh ala 
essen. 
A fovarosi rendelet csak a szemely taxiallomasok letesiteset szabalyozza, es ennek 
megfeleloen csak a szemelytaxi allomasok letesitesere - es uzemeltetesere hatalmazta fel a 
Fovarosi Rendelet 10. §-ban nevesitett KHT-t, uzemelteto szervezetet. 

4.5-hoz 
A szakaszban foglaltak szerint a letesitest engedelyezo megallapodas megkoteset megelozo 
biralati idoszakban figyelembe kell venni a kert kozteriiletre vonatkozb helyi szabalyozasi 
eloirasokat (foepitesz, epitesugyi hatosag), kozegeszsegiigyi, koztisztasagi (~NTsz) ,  
forgalomtechnikai (kodtkezelo, kozlekedesi hatosag, rendorseg) 6s egyeb szempontokat. 

5.5-hoz 
A kozteriilet-hasznalati megallapodasba kell minden koriilmenyt rogzitenlj ami az adott 
teriileten a taxi szolgaltatas folyamatos biztositasahoz sziikseges. 
Reszletezi a kozteriilet-hasznalati hozzajarulasrol ertesitendo szervezeteket. 
A fovhrosi rendelethez kepest az ertesitendok koret kiegeszitettiik a k o d t  kezelojevel, aki 
mind a megadas, mind az elutasitas tenyerol kell, hogy ertesuljon, hiszen uzemeltetesi 
feladatkoret a kozteriilet-hasznalat erinti. 
6. - 7. - 8. tj-hoz 
A kozteriilet-hasznalati engedely megsziinhet, sziineteltetheto, melynek lehetosegeit hatarozza 
meg a ket szakasz a 7.5 (4) intezkedik arrol, hogy ha a kozteriilet tulajdonosa sziinetelteti a 
taxiallomas mukodeset, arra az idoszakra szolo kozteriilet-hasznalati dijat nem ker. 




