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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 12/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve, az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya, Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és az 1. 

melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 12/2018 (VI.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott tarifaosztály keretein belül a szolgáltatás nyújtója által – 

a legmagasabb hatósági ár figyelembevételével – kialakított konkrét alapdíj nem haladhatja meg a 

távolsággal arányos egységdíj 225 százalékát.” 

2. § 

A Rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Miskolc Megyei Jogú Város területén a személytaxi-szolgáltatásnál alkalmazható, normál 

tarifaosztály szerinti legmagasabb hatósági árat képező egységdíjak mértéke a következő:) 

„a) Alapdíj: 700.- Ft 

b) Távolsággal arányos egységdíj: 320.- Ft/km 

c) Idővel arányos egységdíj: 80.- Ft/perc” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2022. május 26. 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid                 Veres Pál 

           jegyző                polgármester
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Végső előterjesztői indokolás 

A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján - a területi 

kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban 

közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével 

rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási 

feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi 

körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként 

határozhatja meg. 

Ennek megfelelően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személytaxi 

szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a 12/2018. (VI.22.) önkormányzati rendeletben legmagasabb 

hatósági árként szabályozta (450,-Ft alapdíj, 280,- Ft/km viteldíj és 70,- Ft/perc várakozási díj), amely 

tarifák az eltelt időszakban nem változtak. 

Az elmúlt időszakban kialakult jelentős mértékű infláció, az üzemanyag árának drasztikus 

emelkedése miatt a helyi vállalkozások megóvása, segítése érdekében szükségessé vált a jelenlegi 

hatósági ár felülvizsgálata. 

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 megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 

rendelkezéseinek. 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. 

 


