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2. számú melléklet 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  

„Lobogózás 2023-2024.”  

tárgyú beszerzési eljárásához 

 

 

I. A feladat tárgya 

A Budapest főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján 3 nemzeti ünnepen (március 15., augusztus 20., október 23.) [Rendelet 2. § (1) 
bekezdés] és Budapest főváros ünnepnapján (november 17.) [Rendelet 4. § (1) bekezdés] a 
Rendelet 1. melléklete szerinti közterületek fellobogózása, valamint Budapest Főváros 
főpolgármestere által elrendelt egyéb közterületeken és alkalmakkor történő fellobogózás nemzeti és 
fővárosi zászlókkal, eseti megrendelések alapján. 
 

II. Fellobogózásra kijelölt közterületek 

 
Megnevezés/méret Kerület Közterület Darab 

Felüljárók és 
hidak 

Nemzeti és 
fővárosi zászlók 
(100 x 200 cm) 

III. Mozaik utca 10 

III. Tímár utca (gyalogos) 6 

V. és XIII. Nyugati tér 60 

IX.  Üllői út 50 

IX. és XIX.  Határ út 50 

XI.  BAH csomópont 50 

XIV. Hungária körút  30 

XIV.  Kacsóh Pongrác út 60 

X. és XIX. Sibrik Miklós utca 30 

Árpád híd 70 

Erzsébet híd 50 

Lánchíd 52 

Szabadság híd 50 

Petőfi híd 50 

Rákóczi híd 50 

Kandeláber 
nemzeti zászló 
(200x100 cm) 

Margit híd 

 68 

Kandeláber 
fővárosi zászló 
(200x133 cm) 

 68 

Kandeláber nemzeti és fővárosi 
zászló 

(100x70 cm) 

VI. Oktogon tér 12 

VI. Kodály körönd 12 

IX. Nagyvárad tér 64 

Önbeállós nemzeti és 
fővárosi zászlók 

100 x 

300 cm VI. Hősök tere 36 
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100 x 
500 cm 

V-VII-VIII. 
Kossuth Lajos utca - 
Rákóczi út 

30 

100 x 
600 cm 

VIII-IX. Üllői út 40 

Bástyazászlók 
(400x200 cm nemzeti,  
400x267 cm fővárosi) 

V. Lánchíd pesti hídfője 2 

 

A fentieken kívül Budapest főpolgármestere más közterületeken is elrendelhet részleges 

lobogózást. 

 

a) Az egyéb események és rendezvények alkalmával Budapest főpolgármestere által elrendelt 

lobogózással érintett közterületek megnevezését és a kitűzendő zászlók mennyiségét a 

feladat végrehajtására kiadott eseti megrendelés tartalmazza.   

b) Az ünnepi vagy az egyéb esemény, rendezvény alkalmából elrendelt lobogózástól 

függetlenül a Lánchíd pesti hídfőjénél 1 db nemzeti (400x200 cm) és 1 db fővárosi (400x267 

cm) bástyazászlót kell állandó jelleggel kihelyezni. A zászlók cseréjét szükség szerint, de 

legalább minden hónap 10. napjáig el kell végezni. 

 

III. A lobogózási tevékenység keretében végrehajtandó feladatok, járulékos tevékenységek  

 

1. A közterületek ünnepi vagy a főpolgármester által elrendelt lobogózását az ünnepnapot vagy 

az elrendelés napját megelőző nap 12.00 óráig, a zászlók beszedését az ünnepnap vagy az 

elrendelt napot követő nap 12:00 óráig végre kell hajtani. 

2. A lobogózáshoz szükséges technikai eszközök (zászlók, zászlórudak, egyéb rögzítő 

eszközök) a Főpolgármesteri Hivatal Központi Raktárából történő adminisztratív és fizikai 

átvétele, rendeltetésszerű összeszerelése, gépjárműre történő rakodás végrehajtása. 

3. A közterületekre történő kiszállítás, rendeltetésszerű összeszerelés, majd kihelyezés,  

4. Közterületre történő kiszállítási és határidőben történő telepítési feladatok végrehajtása. 

5. A lobogózás időtartama alatt a szakadt, sérült, megrongálódott vagy eltűnt zászlók cseréje, 

illetve pótlása. 

6. A lobogózás során észlelt, a zászlórögzítésre alkalmatlanná váló vagy javításra szoruló sérült 

rögzítő szerkezetek listájának írásos formában történő jelentése. 

7. A lobogózás ideje alatt eltűnt, eltulajdonított technikai eszközökkel kapcsolatos rendőrségi 

eljárás (feljelentés) kezdeményezése. 

8. A lobogózás befejeztével a telepített technikai eszközök határidőben történő beszedése, 

szükség esetén ideiglenes őrzést követően azok Főpolgármesteri Hivatal Központi Raktárba 

történő szállítása és tételes átadása. 

 


