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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 37/1995 (XI . 23.) SZ. RENDELET 
18/l994. (IX.29.) sz. rendeletét 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
Az építésügyről szóló 49/1994.(VIII.01.) Főv. Közgyűlés sz rendelet, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.  törvény által kapott felhatalmazás alapján Budapest, XVIII. 
ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselô-testülete az alábbi rendeletet  alkotja: 
A rendelet hatálya 
l. § E rendelet hatálya kiterjed 
 a)  az ingatlan nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi                       
számmutatójában Budapest, XVIII. ker. területén közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) 
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá  
 b)  a belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl. épületárkádok alatti járda, alul- és 
felüljárók) közhasználatra átadott részére (a  továbbiakban együtt: közterület)  
A közterület-használati engedély 
2. § (1)  A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület -
használat) engedély szükséges. 
 (2)  Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
          a)  a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), 
ernyőszerkezet, légtérben elhelyezett önálló hirdetés, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég-  
és címtábla elhelyezésére, 
 b)  kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató célú építmény, árusító asztal vagy 
automata elhelyezésére, árubemutatásra 
 c)  a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség,   üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, 
 d)  az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-
várakozóhelyek céljára,  
 e)  a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,  
 f)  szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló 
hirdetőberendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok stb.) elhelyezésére, 
 g)  távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai gyüjtô- és levélszekrény, 
totó-lottó láda elhelyezésére,   
 h)  építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és építési törmelék (építési 
törmelék, sitt csak konténerben helyezhető  el) elhelyezésére, 
 i)   alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, 
 j)   film-, video-, és televíziófelvételre,  
 k)  vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezésére, árukirakodásra, 
 l)  kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kultúrális rendezvények, továbbá mutatványos 
és cirkuszi tevékenység  céljára,  
 m)  közhasználatra még át nem adott  terület (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes 
hasznosítására, 
 n)  üzemképtelen  és/vagy hatósági jelzés nélküli jármüvek tárolására, 
 o)  közüzemi üzemzavar (víz, gáz, csatorna, távfütés, elektromos) elhárításához, ha az 
igénybevétel előreláthatólag a 72 órát meghaladja. 
 (3)  Közterületen a 4/1994. (I.14.) IKM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak 
figyelembevételével az alábbi termékek árusíthatók: 
 a)  napilap és hetilap, folyóirat 
 b)  levelezőlap, 
 c)  virág, 
 d)  léggömb, 
 e)  zöldség  és gyümölcs, 
 f)   pattogatott és főtt kukorica, 
 g)  sült gesztenye, sült tök, 
 h)  csomagolt pirított tökmag, napraforgó, földimogyoró, 
 i)   vattacukor és egyéb cukorka, 
 j)   jégkrém, fagylalt, 
 k)  szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy (pl.: totó, lottó, bongó, sorsjegy) 
 l)  óvszer (kondom) 



 m)  az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti,  karácsonyi, szilveszteri 
cikkek) az adott ünnepet megelőző  20 napban. 
 (4)  Nem kell közterület-használati engedély: 
  a)  a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 
 b)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez,  
 c)  a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek hibaelhárítása 
érdekében végzett munkákhoz, 
 d)  élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végzett munkákhoz, ha az igénybevétel a 
72 órát nem haladja meg, 
 e)  üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla 
elhelyezéséhez, ha az közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. 
 (5)  A (4) bek. a.) és b.) pontjában írt esetben 48 órával az igénybevételt megelôzôen,  míg 
a c.) és d.) pontban írt esetben az  igénybevétellel egyidejüleg  az  engedélyező hatóságnál  a 
közterület használatát be kell jelenteni.   
3. § (1)  A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. 
 (2)  Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési 
munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől - az engedélyben - az építési 
(létesítési) engedély megadására jogosult hatóság határoz. 
A szakhatóságok közreműködése 
4. § (1)  A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az 
illetékes I. fokú útügyi hatóság és rendőrhatóság, budapesti főútvonalat érintő esetben a fővárosi 
főjegyző hozzájárulása szükséges. 
 (2)  Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, illetőleg szolgáltató javító ipari tevékenység 
esetében a közterület-használati engedély megadásához az I. fokú kereskedelmi, illetőleg iparhatóság, 
valamint a külön jogszabályban megjelölt hatóság ( pl. ÁNTSZ) előzetes hozzájárulása szükséges. 
 (3)  A szakhatóságok hozzájárulását - a 3.§ (2) bekezdésében említett eset kivételével - az 
engedélyező hatóság szerzi be. 
Az engedély iránti kérelem 
5. § (1)  A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. A kérelmet a 2. sz.  melléklet szerinti  nyomtatványon kell elôterjeszteni. 
 (2)  Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület 
vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti 
kérelemben az építtetőnek kell kérnie. 
 (3)  Ha a közterület ideiglenes jellegű, használata építési munka végzésével kapcsolatos 
állvány, építőanyag, építési törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek 
kell kérnie. 
 (4)  Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 a)  az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, 
 b)  a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt 
kérő állandó jelleggel kívánja használni,  
 c)  a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,  
 d)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói 
engedély, vagy cégbírósági bejegyzés) másolatát, 
 e)  építmény esetén az építésügyi szabályok által előírt tervdokumentációt.                    
Az engedély megadása 
6. § (1)  Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a 
városrendezési terveket, a városképi és műemlék védelmi, a köztisztasági, továbbá a 
közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket s ellenőrizni kell az egyéb 
feltételek (pl. vállalkozói engedély, vagy cégbírósági bejegyzés) fennállását is. 
 (2)  A közterület-használat - az 5.§ (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési 
munka végzésének tartamára engedélyezhető. 
 (3)  Közterület használata göngyöleg üzlet előtti elhelyezésének céljára nem 
engedélyezhető. 
7. § (1)  Az engedélynek tartalmaznia kell: 
 a)  az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, 
 b)  a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 
bekövetkeztéig érvényes, vagy állandó jellegű,  
 c)  a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 
meghatározását,  



 d)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok feltételeinek pontos 
meghatározását,  
 e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség  előírását,  
 f)  közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékének és 
fizetésének módját. 
 (2)  Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, 
hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon 
történhet. 
 (3)  Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben  
 a)  - szükség szerint - elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítô 
kerítés létesítését, 
 b)  elő kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos 
közlekedés a másik oldalon levő  járdára nem terelhető át - az engedélyes köteles a gyalogosok  
számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a 
közlekedés útjában álló oszlopokat (2 m magasságig)  és ezek alátéteit fehérre festeni. 
 (4)  Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell 
jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben kézből, vagy 
járműből történhet-e. 
 (5)  Az engedélynek tartalmaznia kell, hogy a használó köteles az általa igénybe vett terület 
és környezetét tisztán tartani, a szemét és göngyöleg folyamatos elszállításáról, építmény esetén 
annak karbantartásáról gondoskodni. 
 (6)  Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell az 
engedélyesen kívül: 
 a)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,  
 b)  élelmiszerárusítás esetében a területileg illetékes közegészségügyi hatósággal, 
továbbá  
 c)  - amennyiben van - a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel. 
8. § (1)  Nem adható ki közterület használati engedély: 
 a)  közlekedési jármüvek megállójába, ha az nem az utasforgalmat szolgálja, 
 b)  üzemképtelen jármü 30 napon túli tárolására, 
 c)  olyan járdaszakaszokra, ahol az építmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre 
lépő gyalogos észlelését gátolná, 
 d)  zöldfelületre, kivéve ha szervezett rendezvényhez kapcsolódik, 
 e)  ha közúti jelzőtáblát takarna, 
 f)  közparkokra, kivéve ha rendezési terv lehetővé teszi, 
 g)  tehergépjárművek rakodási időn túli várakozására, továbbá kijelölt parkolóhelyen kívüli 
tárolására. 
 (2)  Nem adható közterület használati engedély vállalkozási tevékenység folytatásával 
összefüggésben annak a személynek, akit  közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő módon 
történt használata miatt egy éven belül megbírságoltak, vagy az engedélyét visszavonták. 
9. § (1)  Az engedélyes köteles az engedélyt a helyszínen tartani és felszólításra az ellenőrzést 
végző személynek felmutatni. 
 (2)  Az engedély nem ruházható át. Ha az engedélyes a tevékenységet nem kívánja 
folytatni, vagy az építményt elidegeníteni, a közterület használati engedélyt köteles az engedélyező 
hatóságnak  8 napon belül visszaszolgáltatni. 
Az engedély érvényességének időtartama 
10. § (1)  Az engedély  
 a)  a meghatározott idő elteltéig,  
 b)  a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg  
 c)  a visszavonásig érvényes. 
 (2)  A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosultság  megszűnik. 
 (3)  A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett 
időtartam lejárta előtt legalább l5 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg 
meghatározott  időszakra szüneteltethető. 
A közterület-használati díj 
11. § (1)  Az engedélyes a közterület-használatért - az ezen rendeletben említett esetek 
kivételével - közterület-használati díjat köteles fizetni. 



 (2)  Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, 
illetőleg a közterületen levő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha azt 
hatósági intézkedés miatt kénytelen  szüneteltetni. 
 (3)  A közterület-használati díj mértékét az e rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. 
 (4)  A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása tekintetében az 
adóigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
12. § (1)  Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 a)  a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, az 
egészségügyi szervezetek, a tűzoltóság, az önkormányzat szervei, továbbá a vízügyi szolgálat 
létesítményei elhelyezése,  
 b)  a közműveknek (elektromos, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a 
köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése,  
          c)  a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések 
elhelyezése,  
          d) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti és légi 
közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, 
          e)  a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatok zászlórudak 
és köztárgyak elhelyezése, valamint  
 f)  a közvetlen életveszély, balesetveszély, vagy közveszély elhárításának céljára 
szükséges területek után. 
 (2)  Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség 
 a)  a közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett 
állomáshelyein, fedett várakozóhelyein levő árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt 
területekre, továbbá  
          b)  közforgalmú közúti és vasúti közlekedési vállalatok fedett            várakozóhelyeire, 
amennyiben az fizetett reklámhordozó céljára   szolgál. 
 A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 
13. § (1)  A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az 
engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 
 (2)  Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 
célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten 
nem tesz eleget. 
 (3)  Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása  mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 
 (4)  Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti 
állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest az 
építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében   csak akkor terheli, ha az 
engedély megadásának  feltételeként  előírták. 
(5)  Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szünt meg, a már 
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat nem lehet visszakövetelni. 
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 
14. § (1)  A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a 
használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 
 (2)  Azt, aki közterületet  engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő 
módon használja, külön  jogszabályban meghatározott szabálysértést követ el és a  szabálysértés 
jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként  
fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. 
 (3)  Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó, az 
engedélyezés feltételeinek megfelel, - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot  engedélyezheti. 
Ezzel azonban a használó nem mentesül a  (2) bekezdésben említett következmények alól. 
Záró rendelkezések 
15. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló l957. évi IV. tv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel 
kell alkalmazni. 
A rendelet hatálybalépése 
16. § (1)  Ez a rendelet 1994. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az I. fokon még 
el nem bírált, folyamatban lévô államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. 
 (2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a XVIII. ker. Pestszentlôrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata 3/1991.(IX29.) sz. a közterület-használati díjakról szóló rendelete hatályát veszti. 



 (3)  E rendelet rendelkezései nem érintik 
          a)  a vásárcsarnoki és a piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos 
díjfizetésre  
          b)  a gépjárműparkolók területén tartózkodó gépjárművek után fennálló díjfizetési 
kötelezettségre vonatkozó elôírásokat. 
  
B u d a p e s t ,  1994. szeptember 29. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
I N D O K O L Á S 

1. § A rendelet hatálya meghatározza, hogy a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás milyen földrészletekre terjed ki.  
2. § A rendelet tételesen felsorolja, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő használatához mely 
esetekben szükséges közterület-használati engedélyt beszerezni, illetve mely esetekben nem kell 
közterület-használati engedély. Tájékoztatás céljából a rendelet felsorolja a külön jogszabályban 
meghatározott árucikkeket, amelyek közterületen árusíthatók. 
3. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik. 
4. § Meghatározott esetekben a közterület-használati engedély megadásához szükséges a 
szakhatóságok közreműködése is. A szakhatóságok igenlő állásfoglalása ezen esetekben az engedély 
kiadásának a feltétele. 
5. § A közterület-használati engedély iránti kérelmet a hivatal által biztosított nyomtatványon kell 
előterjeszteni a megfelelő rovatok értelemszerű kitöltésével. A rendelet meghatározza, hogy a kérelmet 
kinek kell benyújtani. 
6. § A rendelet meghatározza, hogy a közterület-használati engedély megadása során milyen 
előírásokat kell figyelembe venni.  
7. § E szakasz meghatározza, hogy a közterület-használati engedélynek milyen adatokat kell 
tartalmazni, és a határozatot kiknek a részére kell kézbesíteni. 
8. § Meghatározott esetekben nem adható ki a közterület-használati engedély, és a rendeletben 
meghatározott személyek részére sem adható ki az engedély. 
9. § A közterület-használati engedély az engedélyes személyéhez kötött és át nem ruházható. Az 
engedélyes személy köteles az engedélyt magánál tartani és ellenőrzés céljából felmutatni. 
10. § A közterület-használati engedély meghatározott idő elteltéig megállapított feltétel 
bekövetkeztéig adható ki, illetve visszavonásig érvényes. 
11. § A közterület használatáért fizetendő díjakat tételesen a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
12. § A rendelet meghatározza azokat az eseteket (alanyi és tárgyi mentesség), amikor a közterület 
használatáért nem kell díjat fizetni. 
13. § A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, azonban ez esetben az 
engedélyes kérelmére másutt kell közterület-használat lehetőségét biztosítani. A közterület használatát 
csak az engedélyben meghatározott céltól eltérő módon való használat és díjfizetési kötelezettség 
elmulasztása miatt lehet megvonni. A közterület-használat megszünése esetén az eredeti állapotot az 
engedélyesnek helyre kell állítani. 
14. § A közterületet engedély nélkül használónak a használatot meg kell szüntetni és az eredeti 
állapotot helyre kell állítani. A közterület engedély nélküli használata szabálysértést valósít meg , 
melynek következménye bírság kiszabása, s ezen túlmenően az engedély nélküli használónak még a 
közterület-használati díjat is meg kell fizetni. 
15. § A rendelet meghatározza, hogy a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
során mely jogszabály előírása az irányadó. 
16. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz, illetve meghatározza a hatályon kívül helyezendő 
korábbi rendeletet. 
 
B u d a p e s t ,  1994. szeptember 29. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
18/1994. (IX.29.) sz. rendelet 



(a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról) 
1. sz. melléklete 

1. sz. M E L L É K L E T 
 
 
Díjtétel  

 
Közterülethasználat 

 
            Díjtétel  

A 

 
Kategória 
            B 

a a közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető 
(előtető), összecsukott ernyőszerkezet, 
hirdetőberendezés, cég- és címtábla 
létesítése (fényreklám) 

200.- 
Ft/m2/hó 

100.- 
Ft/m2/hó 
 
 
 
 

b/1 nem építési engedélyhez kötött árúsító 
pavilon, árusító asztal, élelmiszert árusító 
létesítmény (büfékocsi, gurulókocsi) 
elhelyezése 

500.- 
Ft/m2/hó 

250.- 
Ft/m2/hó 

b/2 fenyőfa árusítás 300.- 
Ft/m2/hó 

200.- 
Ft/m2/hó 

c/1 taxik állomáshelye gépkocsinként 600.- 
Ft/db/év 

300.- 
Ft/db/év 

c/2 üzemanyagtöltő állomás,(kútkezelő fülke, 
védőtető, raktár, szerelőcsarnok, műhely, kút, 
földbeépített aknák, tartályok, világítási és 
reklámberendezések) létesítése 

                        
                             30.-                      
                      Ft/m2/hó                

 
300,- 

c/3 iparvágány (sinpáronként) elhelyezése 1.000.-  Ft/m2/hó 1.000.- 
Ft/m2/hó 

d/1 teher- és különleges gépjárművek (kamionok), 
valamint ezek vontatmányainak elhelyezése 
gépjárművenként, vontatmányonként 

tiltott tiltott 

d/2 üzemképtelen járművek tárolása tiltott 2.000.- 
Ft/db/hó 

f/1 reklámtábla, hirdetőoszlop (min. 1 m2) 550.- 
Ft/m2/hó 

400.- 
Ft/m2/hó 

f/2 árubemutató vitrin 600.- 
Ft/m2/hó 

500.- 
Ft/m2/hó 

f/3 útbaigazító, tájékoztató tábla (max. 0,5 m2) 100.-Ft 
Ft/db/hó 

100.-Ft 
Ft/db/hó 

h/1 
 
 

építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag tárolása (építési törmelékre nem 
vonatkozik) 

A természetes személyek számára kiadott 
építési engedély jogerőre emelkedésétől 
számított egy évig díjmentes! 

 

  
 

50 Ft/m2/hó 25 Ft/m2/hó 

i/1 idényjellegű árusítás szezonális 
mezőgazdasági termékek árusítása 

500.- 
Ft/m2/hó 

250.- 
Ft/m2/hó 
 

i/2/a nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő 
ajándék és kegyszerárusítás, arra külön 
kijelölt helyen 

400.- 
Ft/m2/nap 

200.- 
Ft/m2/nap 

i/2/b alkalomszerű, helyhezkötött vagy 
mozgóárusítás 

600.- 
Ft/m2/nap 

300.- 
Ft/m2/nap 

i/3 javító és szolgáltató tevékenység 500.- 
Ft/m2/hó 

250.- 
Ft/m2/hó 

    
    
 
Díjtétel  

 
Közterülethasználat 

 
              Díjtétel  

 A 

 
Kategória 

B 
    



j film-, videó- és televíziófelvétel 200.- 
Ft/m2/nap 

100.- 
Ft/m2/nap 

k/1 vendéglátóipari előkert 400.- 
Ft/m2/hó 

300.- 
Ft/m2/hó 

k/2 üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával 
hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, 
árukirakodás (sörkonténer is) 

100.- 
Ft/m2/nap 

50.- 
Ft/m2/nap 

l/1 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár 
10 m2-ig 

300.- 
Ft/m2/nap 

150.- 
Ft/m2/nap 

l/2 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár  
11-40 m2-ig 

200.- 
Ft/m2/nap 

100.- 
Ft/m2/nap 

l/3 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár 
80 m2 felett 

100.- 
Ft/m2/nap 

50.- 
Ft/m2/nap 

m közhasználatra még át nem adott közterület 
hasznosítása mezőgazdasági célra  

tiltott 30.- 
Ft/m2/év 

n/1 építési engedélyhez kötött kereskedelmi célú 
szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 
terület 

200.- 
Ft/m2/hó 

100.- 
Ft/m2/hó 

n/2 sport- üdülőintézmények területe 40.- 
Ft/m2/év 

20.- 
Ft/m2/év 

n/3 iparvállalatok területei, raktárak, garázsok tiltott tiltott 
n/4 forgalomnak átadott utcák ideiglenes elzárása 

üzembővítési, anyagtárolási, stb. célra 
tiltott 100.- 

Ft/m2/hó 
 
"A" kategória: Üllői út teljes szakasza, autóbusz útvonalak és a lakótelepek  területei. 
"B" kategória: az "A" kategóriába nem sorolt minden egyéb közterület.  
 
 

18/1994(IX.29.) sz. rendelet 
(a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról) 

2. sz. melléklete 
 
      Tárgy: Közterületfoglalási engedély- érelem  
      építési anyag tárolása céljáról 
 
A XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Településgazdálkodási és Vállalkozáskoordinációs  
Iroda, Településgazdálkodási Csoport részére 
Budapest XVIII. ker. Üllői út 400. 
1675 Budapest, Pf. 49. 
 
A kérelmező neve: .................................................................................................................... 
A kérelmező lakcíme: ............................................................................................................... 
Irányító száma: ..............     
A közterületfoglalás pontos címe ...............................................................................sz. előtt. 
A közterületfoglalás területe: ...............m2  a járda és az úttest közötti területen. 
A kért közterülethasználat ideje: 
19.... év ........hó ..... napjától 199... év ..........hó ..... napjáig. 
(Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.) 
Építési törmelék tárolására engedély nem adható, csak építési anyag tárolására! 
A tárolandó építési anyagok felsorolása: 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

TÁJÉKOZTATÓ: 
Érvényes építési engedély birtokában az engedély jogerőre emelkedésétől számított egy évig építési 
anyag céljából a foglalás díjmentes és engedély kérése nem szükséges! 
 
Budapest, 19....................................... 



 
A kérelem 500,- Ft illetékköteles! 
        ................................................. 
             a kérelmező aláírása 
 

18/1994(IX.29.) sz. rendelet 
(a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról) 

2. sz. melléklete 
 
      Tárgy: Közterület-használat engedély-kérelem  
      (árusítás céljából) 
 
A XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Településgazdálkodási és Vállalkozáskoordinációs  
Iroda, Településgazdálkodási Csoport részére 
Budapest XVIII. ker. Üllői út 400. 
1675 Budapest, Pf. 49. 
 
Alulírott ..........................................(név) ........ir.sz. Budapest ....... ker. ...................................u. .......sz. 

alatti lakos (közület esetén telephely) kérem, hogy a ........ker. 

..........................................................................utca, út, tér .............sz. előtt 

.................................................................................................................... 

árusítás céljából .............m x ..............m = ..................m2  közterület-használati ideigleges jelleggel 

.........................pavilonból, asztalról, gurulókocsiról, kézből mozgóárusításként engedélyezni 

sziveskedjék, 19....... év .........................hó ............napjától 19..... év .......................... hó ........... 

napjáig ....................................... árusításra a Budapest ............. ker. Polgármesteri Hivatal 

Vállalkozáskoordinációs Csoportjától a ......./19..... sz. alatt kereskedelmi tevékenység gyakorlására 

jogosító okiratot kaptam, amely jelenleg is érvényes. 

 
A kérelemhez mellékelem: 
1./ 500,- Ft értékű illetékbélyeget, 
2./ Vállalkozói igazolvány fénymásolatát, 
3./ Munkaképesség-csökkenést igazoló okiratot 
4./ Az igényelt közterület pontos megjelölését tartalmazó vázlatrajzot (helyszínrajzot) 
 
Budapest, 19....................................... 
        ................................................. 
             a kérelmező aláírása 
 
Kérjük, hogy a nem kívánt szövegrészt törölni sziveskedjék. 
 

18/1994(IX.29.) sz. rendelet 
(a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról) 

2. sz. melléklete 
 
               Tárgy: Közterület-használat engedélyezése  iránti  
               kérelem (reklámtábla kihelyezése céljából) 
 
A XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Településgazdálkodási és Vállalkozáskoordinációs  
Iroda, Településgazdálkodási Csoport részére 
Budapest XVIII. ker. Üllői út 400. 
1675 Budapest, Pf. 49. 
 



Alulírott ....................................................................................(név) .............ir.sz. Budapest ......... 

ker........................................................................... u. .......... sz. alatti lakos (közület esetén telephely)  

kérem, hogy a ........ ker. ................................ utca, út, tér .......... sz. előtt 

............................................................................................................................. reklámtábla céljából 

............. m x .................m = ...............m2  közterület használatát ideigleges jelleggel engedélyezni 

sziveskedjék, 19.... év .................... hó  .......... napjától 19.......... év .....................hó ....... napjáig. 

Kérelemhez mellékelem: 

1./ 500,- Ft értékű illetékbélyeget, 
2./ az igényel közterület pontos megjelölését, a reklámtábla szinét, méretét,                 alakját és 
szövegét tartalmazó vázlatrajzot (helyszínrajzot). 
 
Budapest, 19..... év .....................hó ...... nap 
           ........................................... 
                kérelmező aláírása 
 


