ALAPRENDELET

28/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében a
városképi esztétikai és közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítését is figyelembe véve,
az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló l997. évi LXXVIII. tv. illetve Budapest Főváros Közgyűlésének 59/l995. (X. 20.)
számú rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi rendelet végrehajtására és annak keretei között - a helyi sajátosságoknak megfelelően a közterület-használat rendjével
és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Budapest, XVIII. Kerület Önkormányzat
Képviselő – testülete az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya
a) az ingatlan nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában a Budapest,
XVIII. ker. területén közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark)
nyilvántartottbelterületi földrészletekre, továbbá
b) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
tulajdonában lévő belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl.: épületárkádok alatti
járda, alul- és felüljárók) közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt:
közterület) egyaránt kiterjed.
(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevételt a
polgármesternél - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 15 nappal tudomásra hozás
végett be kell jelenteni.
A közterület kategóriái
2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I.-,(kiemelt) II.-, (minősített) III.
(általános elbírálású) közterületi kategóriákba kell sorolni.
a) Az I. kategóriába sorolt közterületek kiemeltek, felsorolásukat a 3-as számú
melléklet tartalmazza
b) Az II. kategóriába a főútvonalak és autóbusz útvonalak melletti közterületek, a
lakótelepek közterületei és az erdők tartoznak
c) A III. kategóriába az I.-II. kategóriákba nem sorolt minden egyéb közterület
tartozik.
A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás
3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja oly módon, hogy annak használata mások hasonló célú jogait
nem csorbíthatja.
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(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat)
a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást igazoló határozat megléte (továbbiakban
együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.
(3) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
a) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet,
átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához,
b) Hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a
választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a
közterületre jogszerűen - hozzájárulás alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy
tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb
célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,
c) Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet,
nyilvános illemhely létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek,
pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez,
fennmaradásához, továbbá mozgó árusításhoz,
d) A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és
várakozóhelyiség,
üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítéséhez,
fennmaradásához.
e) A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez,
fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,
f) A közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,
g) Művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertépítészeti műtárgy,
utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséhez, fennmaradásához,
h) Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó,
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,
fennmaradásához, továbbá az utcai árusító automaták (pl. pénzváltó, ital, BKV-jegy,
telefonkártya stb.) felállításához, fennmaradásához,
i) Építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása, irodakonténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,
j)
Alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,
(napijegy)
k) Film-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
l) Kiállítás, vásár, termékbemutató-, sport- és kulturális rendezvények-, mutatványos
tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók
létesítéséhez, fennmaradásához,
m) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés], illetve a közlekedésben részt nem vevő,
reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,
n) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.
vendéglátó-ipari terasz, előkert),
o) Fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
p) A 619/2002. (XI. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 44. § (2) bekezdésében
megjelölt esetben,
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r) Őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához,
s) távközlési mikro-bázisállomás és bázisállomás, valamint az ezekhez kapcsolódó
antennák elhelyezéséhez.
4. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
72 órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevételhez,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait
szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények
hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,
d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó
időtartamú film-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez,
e) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cím- és cégtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették,
10 cm-en túl nem nyúlik be,
f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez (max.: 7 nap),
g) érvényes építési engedély birtokában a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapon
belül építőanyag, állvány tárolására,
(2) Az (1) bekezdés a), c) és f) pontjaiban felsorolt tevékenységekre a közterülethasználat igénybevevőinek írásbeli bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé a
közterület-használat kezdete előtt legalább 3 munkanappal.
5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a) egy éven belül, ismétlődés esetén három éven belül annak, aki a XVIII. kerület
közigazgatási területén engedély nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a
tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szervek, (személyek) megállapították,
(pénzügyi Iroda és Közterület-felügyeleti Csoport nyilvántartása alapján)
b) egy éven belül annak, akit az engedély nélküli-, illetve a hozzájárulástól eltérő
közterület-használat miatt megbüntettek,
c)
akinek (tagjának, alkalmazottjának) a Budapest, XVIII. kerület
Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatnál lejárt határidejű közterület-használati
díj, illetve engedély nélkül, vagy szabálytalan közterület-használat miatt kirótt
szabálysértési tartozása van,
d) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
e) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
f) közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységre, valamint a
Ferihegyi reptérre vezető út és Gyömrői út teljes hosszában hirdető-berendezés
elhelyezésére,
g) a többször módosított Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési
szabályzatáról szóló 26/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendeletben tiltott esetekben,
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h) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának,
pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja,
kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen
munkálatokat,
i) a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára
történő használatára,
j) a főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület
létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusításért és a tömegközlekedési eszközök
igénybevételére szolgáló jegyárusítást, közterületen nem árusítható termékek
forgalmazásához,
k) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet
meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,
l) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,
m) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a
szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt
rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás
mértéke nem állapítható meg,
n) jármű iparszerű javítására,
o) üzemképtelen-, roncs gépjárművek valamint teherautók-, kamionok-, autóbuszok
tárolására (kivéve az erre kijelölt parkolókban).
A közterület-használat időtartama
6. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott
időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.
(2) A közterület-használati hozzájárulás hirdető-berendezések elhelyezése esetén max. 3
évre-, pavilonok esetében legfeljebb egy évre köthető.
(3) Üzemanyagtöltő állomások esetén az egyszeri közterület-használati hozzájárulás
időtartamát a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján a
Képviselő - Testület határozza meg. Lakossági őrzött parkoló esetén max. 3 év.
(4) A közterület-használat tulajdonjogot nem érintő – jelen rendeletben nem szabályozott
eseteiben (1. sz. melléklet t/1 díjtétel) – kérdéseiben a Tulajdonosi Bizottság és
Településfejlesztési Bizottság előzetes véleményezése alapján a polgármester dönt.
(5) Azokban az esetekben, amelyekben a hozzájárulás megadása jelen rendelet szerint az
önkormányzat bizottságainak előzetes véleményéhez, van kötve, a polgármester a
bizottságok véleményének hiányában is dönthet, ha a kérelem benyújtásától számított 60
napon belül a Bizottság a számára előterjesztett kérdést nem tűzi napirendjére.
(6) A Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság jelen rendelet 3. számú
mellékletét évente felülvizsgálja, és javaslatot tesz annak módosítására
(7) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - állvány, építőanyag,
konténer elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka
végzésének tartamára adható
(8) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti
szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések
elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15.
napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.
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(9) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati
hozzájárulás az ünnep kezdetét megelőző 15. naptól kezdődő időszakra adható ki.
A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése, és megadásának feltételei
7. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési
munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy
külön megállapodás esetén a kivitelezőnek kell a közterület-használati hozzájárulást
beszereznie.
(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Budapest, XVIII. kerület
PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzat
Városgazdálkodási
Iroda
Vagyongazdálkodási
Csoportjához a rendelet 2. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt.
8. § (1) Dinnye árusítás és fenyőfa árusítás céljára a 3. sz. mellékletben felsorolt
területeken, az ott meghatározott férőhelyek számának megfelelően lehet közterület-használat
hozzájárulást adni.
a) A kérelem benyújtásának feltétele a lakosság tájékoztatása erről a lehetőségről a
Városkép című helyi lapban.
b) A Városkép c. lapban történő megjelenést követően beadott kérelmekre a benyújtás
sorrendjében kell közterület-használati hozzájárulást adni.
(2) Fenyőfa árusítása esetén a közterület Használójának az önkormányzat pénztárába
50.000,- Ft, zöldség-gyümölcs árusítás esetén 30.000,- Ft óvadékot kell befizetnie, melyet a
terület eredeti állapotának megfelelően (tisztán) történő átadása esetén a közterülethasználat befejezését követően 30 napon belül a pénztárban átvehet. Az otthagyott fenyőfát
az önkormányzat elszállítatja és annak költségeket az óvadékból fedezi.
(3) A mellékletben nem szereplő olyan helyszín esetében, amely alkalmas az árusításra, a
Településfejlesztési Bizottság és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján közterülethasználati hozzájárulás adható.
9. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell
venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a
Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet], a többször módosított 26/2001.(VII.03.) sz. Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló rendeletet (P.P.V.Sz.)a városképi,
műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai
szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem
akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és
önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.
(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti,
szakhatóságok engedélyei) beszerzését, de a hatósági eljárások során tulajdonosi
hozzájárulásnak tekintendő.
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10. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek
pontos meghatározását,
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok
hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti
állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
megfizetésének módját,
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő tagjainak, bejelentett
családtagjainak, továbbá a 3. § (3) bekezdés c), j), k), l), n) és r) pontjában foglalt
közterület-használatok esetén az alkalmazottai vagy megbízottai nevét és lakcímét,
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról
és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi,
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
i) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást,
j) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének
és megfizetésének módját,
k) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását,
l) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló
felhívást.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,
c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott Pénzügyi Irodának,
d) jogügylet-nyilvántartás (Jegyzői Kabinet)
e) a Vagyon-nyilvántartási csoportnak
f) Polgármesteri Kabinet Iroda Közterület-felügyeleti és Hatósági Ellenőrzési
Csoportjának
(3) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Kabinet Iroda Közterület-felügyeleti és Hatósági Ellenőrzési Csoportjával.
11. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában a polgármester dönt, a döntés
meghozatalában az előkészítő munkákat - e rendelet keretei között - a Budapest, XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat
Városgazdálkodási
Iroda
Vagyongazdálkodási Csoportja végzi.
(2) A közterület-használati hozzájárulást a polgármester írja alá.
(3) A napijegyeket − jelen rendelet 1-es számú mellékletében szereplő i.-, j.-, k. és l
díjtételek − a Vagyongazdálkodási Csoport munkatársai adják ki a postai utalványon
történő befizetés igazolásával egyidejűleg.
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12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles
másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az
ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.
(2) A közterület-használati hozzájárulásban megjelölt jogosult használhatja a
közterületet.
A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése
13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik:
a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,
b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti
visszavonással, és
d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.
(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a közterületen
folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység
folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.
(4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli
megszűnésével.
(5) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a jogosult
bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében
felmerült méltányolható okból - felhagy.
(6) Az országgyűlési, önkormányzati és egyéb választással, továbbá népszavazással
összefüggésben a választási hirdető-berendezések elhelyezése céljából adott közterülethasználati hozzájárulások érvénye a választások befejezését követő 15. nappal szűnik meg.
(7) A közterület-használati hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni a rendelet
előírásain túlmenően attól a közterület-használótól −tulajdonostól− akinek 90 napon túli
díjfizetési kötelezettsége van és annak írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz
eleget.
(8) Nem hosszabbítható meg a lejárt hozzájárulás érvényessége, ha a meghosszabbítást
kérőnek díjhátraléka van.
(9) A díjhátralékról a Pénzügyi Iroda negyedévente köteles jelentést készíteni, és azt a
Közterület-felügyeleti és Hatósági Ellenőrzési és a Vagyongazdálkodási Csoportnak
megküldi.
14. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási
igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani.
(2) Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak
akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának feltételeként
előírták.
(3) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat
a jogosult kérelmére.
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(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati
díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba,
ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
(5) A közterület használatát biztosító határozat határidejének lejárta előtt közös
megegyezéssel megszüntethető. Az eredeti állapot határidőre történő helyreállítását
követően a jogosult által már megfizetett használati díj időarányos részét a jogosult részére
vissza kell fizetni.
15. § (1) E rendelet alkalmazása során a közterület-használati ügyekben hozott döntéssel
szemben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak szerint jogorvoslatnak van helye. A polgármester közterület-használati ügyekben
hozott döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő – Testülethez
lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselő - Testület határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs. A Képviselő - Testület által hozott határozatok felülvizsgálatát jogszabálysértésre
hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A
pert az önkormányzat ellen kell indítani.
(2) Az eljárásra az 1990. évi LXV. törvény 109. §-ának keretei között az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. törvény az irányadó.
A közterület-használati díj
16. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult
a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(2) A közterület használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása
és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a jelen rendelet
1. sz. melléklete tartalmazza. A díjak ÁFA nélkül vannak megállapítva. Amennyiben a
közterület burkolattal rendelkezik a díjakat + ÁFA terheli. Az ÁFA mértékét a mindenkor
hatályos ÁFA törvény határozza meg.
(3) A Képviselő-Testület minden naptári év szeptember 30.-ig módosíthatja a
díjtáblázatot, mely a következő naptári év január 1.-jétől december 31.-ig alkalmazandó.
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az
alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell
figyelembe venni.
(5) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba
venni.
(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek
számít.
(7) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület − csak a temetők környékén
történő virág árusítására vehető igénybe − a fizetendő díj szempontjából egységesen egy
négyzetméternek tekintendő.
(8) A közterület-használati díjak évi-, negyedévi-, havi-, napi vagy idénydíjak. Minden
megkezdett időegység teljes egységnek számítandó.
(9) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének
meghosszabbítása idejére (ide nem értve a 14 §. (3) bekezdésben szereplő halasztást) az
egyébként irányadó közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani.
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(10) A közterület-használati megállapodás a használó kérelmére vagy közös
megegyezéssel történő megszüntetése esetén a jogosult által már megfizetett használati díj
időarányos részét vissza kell fizetni.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
17. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott
létesítményekért,
b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért,
c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért
és megállóhelyekért (ide értve a menetrend szerint végzett tömegközlekedést és a taxiközlekedést),
d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló
létesítményekért és tárgyakért,
e) művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertépítészeti műtárgy,
utcabútor, figyelmeztető és intézményekhez kötődő tájékoztató tábla elhelyezéséért,
f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság
és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,
g) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély
vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.
(h) a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek
csoportjainak, egységeinek, valamint független jelöltjeinek a választási kampány alatti
közterület igénybevételéért,
i) a kerületi önkormányzat megbízásából végzett építési, felújítási, karbantartási
munkálatokkal összefüggő felvonulási és munkaterület igénybevételéért,
j) a kerületi önkormányzat megbízásából végzett, végeztetett munkák esetén a
közterület igénybevételéért.
(2) A közterület-használati díj mértéke csökkenthető, illetve elengedhető:
a) a kerület érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,
c) az Önkormányzat és saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett
rendezvények esetében.
A jogellenes közterület-használat következményei
18. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve
azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a
jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül
kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása
esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó
költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8
napon belül nem tesz eleget.
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(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével
és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend,
közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének
elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot
helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles
viselni.
(3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően
használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a rendes
közterület-használati díj tízszeresét kell megállapítani.
Közterületen történő szeszesital fogyasztására vonatkozó szabályok
19. § (1) A rendeletben foglalt korlátozások területi hatálya a Budapest XVIII. kerületének
közigazgatási területére, személyi hatálya e területen bármilyen jogcímen tartózkodó
személyekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve: a
gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával
készült termékek, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartamú üdítőitalok.
(3) Szeszesital-fogyasztás tilalma:
a) a b) pontban foglaltak kivételével a közterületeken tilos a szeszesital fogyasztása.
b) nem tiltott a szeszesital fogyasztása az érvényes közterület-használati
megállapodással rendelkező vendéglátó egységekben (közterületen lévő kerthelyiség,
kitelepülés területén) a nyitvatartási időben, és az engedéllyel szerzett és engedéllyel
rendelkező alkalmi rendezvények területén, a rendezvény idején.
(4) Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmat megszegi, vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes
italt szolgál ki, a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel
láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, az egyes
szabálysértésekről 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 12 § d, pontja értelmében 50.000,Ft pénzbírsággal sújtható.
A taxiállomásokra vonatkozó szabályok
20. § (1) A taxi-szolgáltatással kapcsolatban kialakult rendezetlen állapotok megoldása
céljából, a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Budapest főváros közterületein a
taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/ 1999. (XI.
18.) Főv. Kgy. (FÖR) rendeletet. A rendelet 1. §. (5) bekezdése értelmében a kerületi
önkormányzatok a rendelet végrehajtására és keretei között -helyi sajátosságaiknak
megfelelően - önkormányzati rendeletben szabályozhatják a saját tulajdonukban lévő
közterületeken létesített taxiállomások létesítésének és használatának rendjét.
(2) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése jelen rendelet,
valamint a Főv. Kgy. rendeletének szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.
(3) A taxiállomás a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxi-szolgáltatást végző más jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik
utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.
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(4) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat, a taxisszolgáltatást
végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni
vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) az általa üzemeltetett taxigépkocsival csak a
taxiállomások használatára jogosító, az e rendeletben megjelölt gazdálkodó szervezet által
kiadott engedély birtokában használhatja.
(5) Közterületen taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére vonatkozó
engedély csak meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig a
FÖR rendelet 10. §-a szerint feljogosított Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató
Közhasznú Társaság részére adható.
(6) A taxiállomás létesítésére vonatkozó kérelmet az (5) bekezdésben megjelölt
gazdálkodó szervezet nyújthatja be, melynek tartalmaznia kell
a) a kérelmező cég nevét, székhelyének címét, képviselőjének megnevezését,
b) a közterület-használat időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és az adott területre
vonatkozóan a taxiférőhelyek számának meghatározását,
d) forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az állomás létesítéséhez.
e) forgalomtechnikai tervet, helyszíni vázlatot, műszaki leírást,
f) az előzetes szakhatósági egyeztetésről szóló emlékeztetőt.
(7) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni
az adott területre (közterületre) vonatkozó részletes rendezési, illetve szabályozási tervet, a
forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági
előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a más
jogszabályokban foglalt előírásokat is.
(8) A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata nevében a
közterület- használati hozzájárulást a Polgármester adja meg, mely tartalmazza:
a) a jogosult nevét, székhelyének címét, képviselőjének megnevezését,
b) a közterület-használat időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, a taxiférőhelyek számának és egyéb feltételeinek
pontos meghatározását
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok
hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti
állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,
f) a közterület használatának díjmentességét,
g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról
és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi,
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, közúti jelzések
költségei stb.) viselésének és megfizetésének módját,
i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását,
j) arra vonatkozó felhatalmazást, hogy a taxi-szolgáltatást végző vállalkozók részére
igazolványt jogosult és köteles kiadni,
k) arra vonatkozó feltételeket, hogy a jelen rendeletben foglalt szabályok betartását a
gazdálkodó szervezet jogosult és köteles ellenőrizni.
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(9) Az önkormányzat fontos közérdekből a közterület-használatának szünetelését
rendelheti el.
(10) A taxiállomások használata:
a) A felhatalmazást kapott gazdálkodó szervezet által működtetett taxiállomásokat csak
személyszállítást végző taxi-gépkocsik - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet
használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem
használhatják.
b) A taxi-gépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan taxi-gépkocsija tartózkodhat
a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan a területre érvényes taxi-engedélyt kiváltották,
taxiállomás-használati megállapodást kötöttek, - a taxiállomás használatához szükséges,
az üzemeltető által rendszeresített jelzést kiadták és azt a taxi-gépkocsin az előírt módon
elhelyezték.
c) A taxiállomásokon a taxi-gépkocsik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító
szabadjelzővel várakozhatnak.
d) Az adott taxiállomáson meghatározott - az állomáson feltüntetett - számú taxigépkocsi várakozhat.
e) A taxiállomás használata minden jogszabályi feltételnek megfelelő taxi-gépkocsi
számára megengedett, egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem lehet.
f) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel taxi-gépkocsi csak
a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.
g) A taxiállomáson várakozó taxi-gépkocsit a jármű vezetője nem hagyhatja el.
(11) A taxiállomások használatával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt szabályok
betartását a taxiállomásokat üzemeltető szervezet is jogosult és köteles ellenőrizni.
(12) A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezményei:
a) Aki közterületen létesített taxiállomást jogosultság nélkül vagy a hozzájárulástól
eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy
megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni.
b) Aki a taxiállomást az e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon,
vagy azt meghaladó mértékben használja, illetve a rendeletben megfogalmazott
kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
c) Aki a taxiállomások használatára vonatkozó előírásokat ismétlődően megsérti, attól
a harmadik alkalmat követően a taxiállomás-használati engedélyt a taxiállomást
üzemeltető gazdálkodó szervezet megvonhatja.
d) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a díjfizetési, illetve
helyreállítási kötelezettség alól
(13) A Fővárosi Önkormányzattal előzetesen egyeztetett, a lakossági igények
figyelembevételével meghatározott taxiállomáshelyeket, illetve az engedélyezhető
gépkocsi-férőhelyeket jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza
Közterületi szabálysértések
21. § (1) Aki a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő
módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, a rendeletben szabályozott
kötelezettségeket megszegi szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
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(2) A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a
jogellenes közterület-használat megvalósult, illetve amelyre nézve az (1) bekezdésben
meghatározott szabálysértést elkövették.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő
helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati
díjfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történő helyreállítására vonatkozó
kötelezettség alól.
(5) A szabálysértési ügyekben a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet, az 59/1955.(X.20.)
Főv. Közgy. és a 8/2001.(II.27.) számú önkormányzati rendelet, valamint jelen rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni.
22. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a
jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott
egyéb személyek, a fővárosi és a kerületi polgármesteri hivatalok megbízott ügyintézői a
helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.
Értelmező rendelkezések
23. § E rendelet alkalmazásában:
Pavilon:
szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló,
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem
rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
Őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó
népesség parkolási igényeit elégíti ki.
Épület
(az 1997. évi LXXVIII. törvény szerint az épített környezet alakításáról
és védelméről): olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret,
helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzően
tartózkodás - céljából.
Üzemképtelen jármű:
Az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági
engedéllyel és jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzése hiányzik vagy az engedélye
lejárt.
Hatálybalépés
24. § (1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az önkormányzat e rendelet hatálybalépésekor érvényes, korábban kiadott közterülethasználati megállapodásokat a megállapodás határnapjáig érvényesnek tekinti.
(4) E rendelet hatálybalépésével az 1995. december 1.-jén lépett hatályba lépett, ezt
követően a Képviselő Testület 48/2002. (XII.03.).-, 34/2002. (VI. 25).-, 22/2001. (VII.
03.).-, 7/2001 (II. 27.).-, 23/2000 (VI. 6.).-, 27/1997. (IX.30.).-, 13/1999 (V.25.). 14/1997.
(IV.22.)., valamint a 23/1996. (IX.10.).-, számú rendeletével módosított 37/1995. (XI.23.)
sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Budapest, 2003. június 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.

Dr. Mester László s.k.

ALAPRENDELET

jegyző

polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete
szabályozta a fővárosi közterületek használatát és a közterületek rendjét, melyet figyelembe
véve Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának is megalkotta saját rendeletét. Az e
tárgyban alkotott 37/1995. számú rendeletét a Képviselő-testület évente − előfordult, hogy
több alkalommal is − módosította.
Időközben a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-Testület megalkotta Pestszentlőrinc-Pestszenimre Városrendezési és Építési
szabályzatáról szóló többször módosított 26/2001.(VII.03.) sz. rendeletét, valamint a
közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 6/2001.(II.27.) sz. rendeletet is. A
közterületek használatát az elmúlt évi tapasztalatok és a felsorolt rendeletek figyelembe
vételével kell szabályozni, és új rendeletet szükséges alkotni.
Az önkormányzat tulajdonát képező közterületek a forgalomképtelen törzsvagyon részét
alkotják és így a tulajdonnal való rendelkezésre a Képviselő-testület jogosult. E rendelet
keretében a tulajdonosi jogokat - a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján - a
polgármester gyakorolja.
RÉSZLETES INDOKLÁS
1. § A rendelet hatályát fogalmazza meg.
2. § Minősíti
közterület-használat
hatálya
alá
tartozó
közterületeket.
3. § Ismerteti a közterület rendeltetésszerű használatától eltérő eseteket, melyek megléte
esetében
közterület-használati
hozzájárulást
kell
beszerezni.
4. § Azokat az eltérő célú közterület-használatokat ismerteti, melyekhez közterülethasználati hozzájárulás nem szükséges.
5. § A közterület-használati hozzájárulás megtagadására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
6. § A közterület-használat időtartamára illetve engedélyezésére vonatkozó előírásokat
tartalmaz.
7. § A közterület-használati hozzájárulás kérelmezésére vonatkozó szabályokat tartalmaz.
8. § A
dinnye
és
fenyő
árusítására
vonatkozó
előírásokat
rögzíti.
9. § A közterület-használati kérelem elbírására vonatkozó előírást tartalmaz.
10. § A közterület-használati hozzájárulás kellékeit, a tájékoztatás, valamint a
megtagadásra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
11. § Napijegyek kiadására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
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12. § A közterület-használatra vonatkozó jogosultság szabályozására vonatkozik
13. § A közterület-használat érvényességének megszűnése eseteit rögzítő rendelkezéseket
tartalmaz.
14. § A közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti a jelen §-ban felsorolt esetekben.
15. § A közterület-használati hozzájárulás megtagadása esetén alkalmazható jogorvoslati
rendelkezéseket és lehetőségeket tartalmazza.
16. § A közterület-használat díjának megállapítására tartalmaz rendelkezéseket.
17. § A közterület-használat díja alól mentességéről, illetve a közterület-használat díj
csökkenthetőségéről szóló rendelkezéseket tartalmaz.
18. § A közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt
meghaladó mértékben használt közterület-használat esetében megállapítható szankciókat
tartalmazza.
19. § A
közterületen
történő
szeszesital
fogyasztást
szabályozza.
20. § A taxiállomások elhelyezésére, kialakítására, azok használatára tartalmaz
rendelkezéseket.
21. § A közterület hozzájárulás nélkül történő vagy attól eltérő illetve a hozzájárulásban
rögzített nagyságú terület nagyságát meghaladó használata, vagy a rendeletben szabályozott
kötelezettségek megszegése esetében alkalmazható szabálysértési bírságok kiszabására
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
22. § A közterület-használat ellenőrzésére vonatkozó utalást tartalmaz.
23. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
24. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
Budapest, 2003. június 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. július 01.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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1. sz. M E L L É K L E T
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 28/2003.(VII.01.) számú a közterület-használat rendjével és
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletéhez

Tétel
a/1
a/2
a/3
a/4
b/1
b/2
b/3
b/4
c/1

c/2
c/3
c/4
c/5

c/6
c/7
c/8
c/9
d/1
d/2
d/3

Közterület-használat jellege

„I.” kategória
kiemelt
1.500,- Ft/m2/hó

„II.” kategória
minősített
1150,- Ft/m2/hó

„III.” kategória
egyéb
900,-Ft/m2/hó

Közt.-be 10 cm-en túl benyúló portál,
kirakatszekrény
üzleti védőtető (előtető)
díjmentes
üzlethelyiség előtti árubemutatás,
1200,- Ft/m2/hó
1000,- Ft/m2/hó
800,- Ft/m2/hó
max. 10,0 m2
árubemutató vitrin (ép. engedély köteles)
1500,- Ft/m2/hó
1050,-Ft/m2/hó
940,-Ft/m2/hó
reklámtábla,
hirdetőoszlop,
hirdető
berendezés, kizárólag külterületen
2000,-Ft/m2/hó
1900,- Ft/m2/hó
1500,-Ft/m2/hó
1 m2 felett (építési engedély köteles)
Cég-, címtábla, fényreklám, útbaigazító, tájékoztató,- reklámtábla 1 m2 felület alatt
1.000,- Ft/db/hó
800,- Ft/db/hó
800,- Ft/db/hó
(építési engedély köteles)
úttest
felett
elhelyezett
hirdető
10.000,- Ft/db/hó
6.000,-Ft/db/hó
5.000,-Ft/db/hó
berendezés, zászló
hirdetések elhelyezésére szolgáló zárható
vitrin 1 m2-ig
4.000,-Ft/db/hó
3.000,- Ft/db/hó
2.500,- Ft/db/hó
(építési engedély köteles)
Árusításra szolgáló ideiglenes asztal
elhelyezése max. 3 m2-ig
tiltott
1.750,- Ft/m2/hó
1.400,- Ft/m2/hó
virág (csak a temetők környékén)
pattogatott kukorica-, vattacukor jégkrém-,
fagylalt-, csomagolt édesség
árusító asztal elhelyezése 2 m2 felett
lakóövezeten kívül
tiltott
1.000,- Ft/m2/hó
élelmiszert árusító büfé-kocsi elhelyezése
tiltott
10.000,-Ft/db/hó
8.050,- Ft/db/hó
kereskedelmi és szolgáltató célú
helyiségek által elfoglalt terület
1.500,-Ft/m2/hó
1.350,-Ft/m2/hó
1.350,-Ft/m2/hó
2
6,0 m -ig (építési engedélyhez kötött)
kereskedelmi és szolgáltató célú
9.000,- Ft/hó
8.100,- Ft/hó
8.100,- Ft/hó
helyiségek által elfoglalt terület
+ a 6 m2 feletti részre + a 6 m2 feletti részre + a 6 m2 feletti részre
6,0-18,0 m2 között
1.150,-Ft/m2/hó
900,-Ft/m2/hó
900,-Ft/m2/hó
(építési engedélyhez kötött)
22.800,- Ft/hó
18.900,- Ft/hó
18.900,- Ft/hó
kereskedelmi és szolgáltató célú
+ a 18 m2 feletti részre + a 18 m2 feletti részre + a 18 m2 feletti részre
helyiségek által elfoglalt terület
1.000,-Ft/m2/hó
750,-Ft/m2/hó
500,- Ft/m2/hó
18,0 m2 felett
(építési engedélyhez kötött)
kereskedelmi és szolgáltató célú
helyiségek mellett elfoglalt terület
tiltott
500,-Ft/m2/hó
500,-Ft/m2/hó
használata útkezelői hozzájárulással
sírkőbemutató 15,0 m2-ig
tiltott
tiltott
1.000,-Ft/m2/hó
sírkőbemutató 15,0 m2 felett
tiltott
tiltott
15.000,-Ft/hó + a 15
m2 felett 600,-Ft/m2/hó
taxik állomáshelye gépkocsinként
Fővárosi KGY rendelete szerint díjmentes
üzemanyagtöltő állomás-, autómosó,
szerződés szerint
iparvágány (sínpáronként) elhelyezése
tiltott
5.000,-Ft/m2/hó
3.000,-Ft/m2/hó
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Tétel
e/2
e/1
h/2
i/1
i/2
j/1

j/2
j/3
j/4

j/5
j/6
k/1
l/1
l/2

Közterület-használat jellege
köztisztasággal
kapcs.
tárgyak
elhelyezése (pl. sószóró)
Bankjegykiadó-,
árusító
automata
elhelyezése
postaláda, levélszekrény, telefonfülke
elhelyezése
Építőanyag-, építési állvány tárolása
építési konténer tárolása
Burgonya-, hagyma-, alma-, mirelit
árusítása kizárólag, tehergépjárműről
(fix helyre kipakolni, egy helyben 30
percnél tovább tartózkodni tilos)
dinnye árusítása min.80 cm magas árusító
pultról min.20 m2
fenyőfa árusítás dec.6-tól - 24-ig
min. 40 m2
nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő
ajándék és kegyszerárusítás, arra külön
kijelölt helyen (húsvét, mikulás, karácsony,
szilveszter) az ünnep kezdetét megelőző
15. naptól, max. 3 m2
alkalomszerű árusítás a temetők
környékén pld. virág, koszorú, édesség,
mécses stb. X.22.-től XI.5.-ig
javító és szolgáltató tevékenység
30 percet meghaladó film-, video-, és
televízió felvétel
mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár
+ ideiglenes reklámtáblák kihelyezése

n/1
r/1

mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár
felvonulás és környezet helyreállítása +
ideiglenes reklámtáblák kihelyezése
reklámcélú, vállalkozási rendezvények,
termékbemutatók
tűzijáték
Kulturális-, politikai-, sport-, ünnepi-,
vallási-, társadalmi célú-, lakossági
rendezvények közösségi célokra
közlekedésben
részt
nem
vevő
reklámhordozó céllal elhelyezett jármű
tárolása
vendéglátó-ipari előkert
őrzött parkoló

s/1

rádiós bázisállomások telepítése

l/3
l/5
l/6
m/1

„I.” kategória
kiemelt

„II.” kategória
minősített

„III.” kategória
egyéb

8.000,- Ft/db/hó

díjmentes
6.500,- Ft/db/hó

5.000,- Ft/db/hó

Ft/m2/nap

70,500,-Ft/db/nap

díjmentes
70,- Ft/m2/nap
400,-Ft/db/nap

70,- Ft/m2/nap
350,-Ft/db/nap

5.000,-Ft/nap

5.000,-Ft/nap

5.000,-Ft/nap

tiltott

110,- Ft/m2/nap

100,-Ft/m2/nap

500,- Ft/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

140,- Ft/m2/nap

tiltott

3.000,- Ft/nap

2.000,-Ft/nap

tiltott

tiltott

400,-Ft/m2/nap

2.000,- Ft/m2/nap
500,-Ft/m2/nap

1.500,-Ft/m2/hó
300,-Ft/m2/nap

1.000,-Ft/m2/hó
200,- Ft/m2/nap

tiltott

8.000,-Ft/nap

8.000,-Ft/nap

tiltott

2.500,- Ft/nap

2.500,- Ft/nap

4.000,-Ft/m2/nap

3.500,-Ft/m2/nap

3.000,-Ft/m2/nap

7.000,-Ft/m2/nap

5.000,-Ft/m2/nap

3.000,- Ft/m2/nap

díjmentes
30.000,-Ft/db/hó
1.700-Ft/m2/hó
tiltott

25.000,-Ft/db/hó

20.000,-Ft/db/hó

1.500,- Ft/m2/hó
1200,- Ft/m2/hó
2
950,- Ft/m /év
950,- Ft/m2/év
4.000, Ft/m2/hó
a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat
69/1999.(V.10.) sz. TFB és a 225/1999.(V:17.) TUL számú
határozatában megjelölt helyeken

ALAPRENDELET

Tétel
t/1

Közterület-használat jellege
Egyéb (a rendeletben nem szabályozott
közterület-használat )

„I.” kategória
kiemelt

„II.” kategória
„III.” kategória
minősített
egyéb
szerződés szerint
a Településfejlesztési-, és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján

ALAPRENDELET

2. sz. melléklet 1
Budapest, XVIII. kerület
Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Csoport
1184 Budapest, Üllői út 400.

KÉRELEM

a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
használatához
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező/igénylő neve:……………………………………………………………………
Kapcsolattartó ügyintéző neve:……………………………………….… telefon:…………
Székhelye:….………………………………………………………………………………
Adóigazgatási azonosító száma:………….…………………Bankszlaszám:………………
Egyéni vállalkozó esetében:
Kérelmező/igénylő neve:……………………………………………telefon:.…………………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Vállalkozói igazolvány száma: ………………. Adóigazgatási azonosító
száma:…………………………
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező/igénylő neve:…………………………………………telefon: …….…………………
Lakcíme:.….………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………..………………Anyja neve: ……………………………...
Adóigazgatási azonosító száma
Közterület-használat ideje:……..év…….……hó…..naptól ……év ……..…….hó .…….napig
A közterület-használat célja:…………………………………………………………………...
A kért közterület nagysága:………………………………………………………………………
A kért közterület helyrajzi száma:………………………………………………………………..
és helyének pontos leírása: ………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
-

-

-

1

A kérelmező/igénylő tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület-használatára, valamint azt is, hogy aki a
közterületet hozzájárulás nélkül használja az 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. számú önkormányzati rendelet 15.
§ (4) bekezdése alapján szabálysértést követ el és tudomásul veszi, hogy cselekménye további hátrányos
következményekkel jár,
a közterületen csak a 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése c.) pontja alapján a rendelet 3. sz.
mellékletében meghatározott termékek árusíthatók,
A fővárosi közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 59/1955. (X.20.) Főv. Kgy. számú
rendelet 13.§ (1) és a 28/2003. (VII.01.) sz. önk. KT . rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a közterület
használatáért díjat kell fizetni,
A díjat jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

A 2. sz. mellékletet a 28/2003. (VII.01.) sz. rendelet hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni.

ALAPRENDELET

Budapest, 200…..

. ……………….. hó ……………… napján
…………………………………….
kérelmező/igénylő aláírása

2
A kérelemhez a kérelmezőnek/igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolni.
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat
másolatát.
- Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolványának másolatát,
- Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzésének, vagy 30 napnál nem régebbi
cégkivonatának másolatát
- Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: nyilvántartásba vételüket igazoló okirat
másolatát. (magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges)
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a
környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel
úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.
3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit,
annak feliratát.
4. Pavilonok megvásárlását követő közterület-használati kérelemhez csatolni kell 1 példány
ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést.
5. A közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot
kell csatolni, mely beszerezhető a Főv. Közterület-fenntartó Rt. Forgalomtechnikai
Főosztályán Bp. VIII., Szabó Ervin tér 2.
6. A jogosult a közterületet érintő tevékenységben (üzletek működése, árusítás, alkalmi és
mozgó árusítás, szolgáltatás, televízió-, film-, video készítése, vendéglátó-ipari terasz-,
kiállítás,- vásár-, termékbemutató, őrzött parkoló) résztvevő bejelentett családtagjainak,
alkalmazottainak vagy más megbízottainak adatait:
• ha a kérelmező természetes személy: név, születési hely és idő, anyja neve,
adóazonosító jele
• ha a kérelmező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
szervezet neve, székhelye, képviselője, adószáma, cégjegyzékszáma, bankszámla
száma
Figyelmeztetés:
A közterület-használati eljárás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször
módosított 1957. évi IV. törvény, a fővárosi közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy., és a Budapest, XVIII.
kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2003. (VII.01.) számú rendeletek
előírásai, továbbá egyéb jogszabályok vonatkoznak.

ALAPRENDELET

tudomásul vettem:
……………………………………

kérelmező aláírása

ALAPRENDELET
3.sz. melléklet

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2003. (VII.01.) számú a közterület-használat rendjével és engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló rendeletéhez az 1.sz. mellékletben meghatározott
övezetekben fekvő önkormányzati tulajdonú közterültekre vonatkozó egyéb
rendelkezések, és kategóriák meghatározása
A Budapest, XVIII. kerület közterületeinek kialakítására, valamint az épületek közterületeiről
látható homlokzataira vonatkozó rendelkezések:
1./ Védett épületen árubemutató vitrin abban az esetben helyezhető el, ha az eredeti kialakítás már azt tartalmazta, illetve

2./
3./
4./

5./
6./

a jelenlegi funkció betöltéséhez az elengedhetetlen. Az árubemutató-szekrénynek méretét, anyagát, arányait,
színezését tekintve alkalmazkodnia kell a védett architektúrához, engedélyezéséhez a teljes homlokzati kialakítást is
dokumentálni kell az építési engedélyezési tervben. Védett épület homlokzatán bankomat nem helyezhető el.
A védett területen reklám, hirdető-berendezés nem helyezhető el. A védett épületen elhelyezendő cég- és címtábla –
mérettől függetlenül – engedélyköteles.
Az 1./ és 2./ pontokban leírtakat a meglévő létesítmények felújítása esetén is alkalmazni kell.
A Budapest, XXIII. kerület területén lévő - természetvédelmi terület megóvása érdekében a Szélső utca – Dózsa
György út vonalától délre eső lakóterületen a lakófunkción kívül bármely tevékenység gyakorlása, illetve építmény
elhelyezése – a lakás és gépkocsitároló elhelyezésének kivételével – a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság
hozzájárulása esetén engedélyezhető.
A védett területen reklám, hirdető-berendezés nem helyezhető el. A védett épületen elhelyezendő cég- és címtábla –
mérettől függetlenül – engedélyköteles.
Az 1 m2 nagyságot meghaladó új reklámtábla illetve hirdető-berendezés kizárólag a külterületen helyezhető
el, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
a)

a létesítmény a közlekedés biztonságát nem zavarja, annak elhelyezéséhez a közútkezelő

hozzájárult
a meglévő illetve a tervezett fejlesztések kapcsán kedvezően feltáruló településkép nem rontja,
nem takarja el.
c) a telepítési hely épített és természeti környezete semleges, illetve a terület adottságaiból eredően kedvezőtlen
településképi látványt a hirdető-berendezés elhelyezése - zavaró városképi elemek takarásával - javítja
7./ Az újonnan elhelyezett cég-, címtábla, hirdető berendezés, cégér építési engedély köteles.
8./ Belterületen, lakóterületi övezetben és lakóterületi övezeten kívül maximum 1 m2-ig , és abban az esetben
helyezhető el hirdető berendezés, cégér, útbaigazító tábla, ha a hirdető saját ingatlanán, épülethomlokzatán,
kertjében, kerítésén, vagy a hirdető székhelyétől/telephelyétől 250 méteren belül kap helyet és megfelel a
városképi és közlekedésbiztonsági követelményeknek.
9./ A közterületen építmény közműegyeztetett terv alapján és a közútkezelő hozzájárulásával kiadott építési engedély
alapján helyezhető el.
10./ A kerület közterületein távbeszélő fülke, utasváró szükség szerint, újságos pavilon a lakótelepeken és a
tömegközlekedési megállóhelyekhez kapcsolódóan, virágárusító pavilon a temetőtől számított 500 m-en
belül helyezhető el – kötelező elvi szakmai vélemény alapján, ha kialakítása a környezetbe illeszkedik. A
kerület közterületein újonnan elhelyezett pavilon nagysága maximum 9 m2 lehet, kivéve a virág árusítására
szolgáló pavilont, amely 12 m2 lehet.
11./ Vendéglátó terasz kialakítása lakóutcákban arra alkalmas helyen is csak szezonálisan, ideiglenesen engedélyezhető,
elhelyezése is csak a közútkezelő hozzájárulásával, abban az esetben engedélyezhető, ha megfelel a
közlekedésbiztonsági és városképi feltételeknek.
12./ A közterületeken, forgalmasabb csomópontokon nyilvános illemhelyek is elhelyezhetők.
13./ A közterületen mobil árusítóhely csak időszakosan és akkor helyezhető el, ha azt az Önkormányzat külön rendeletben
megengedi, és a közútkezelő hozzájárulását adta.
14./ Közhasználatra át nem adott közterületen sport, pihenés céljára szolgáló épület ideiglenesen elhelyezhető.
b)

ALAPRENDELET
A kerület területén kizárólag az alábbiakban felsorolt területeken valósítható meg önálló üzemanyagtöltő állomás:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Gyömrői úton a Csévéző úti kereszteződésnél,
a Ferihegy I. felvételi épület körzetében,
a Ferihegy II. terminál körzetében,
az Üllői úton a főváros határa közelében a déli oldalon,
a Nagy Burma vasút mentén épülő, külső kerületeket összekötő körút mindkét oldalán,
az Alacskai úton a Nemes utca becsatlakozásánál,
a Nagykőrösi út mentén,
a Lakatos út – Nefelejcs út menti munkahelyi területen.

Budapest, XVIII. kerület területén 1800 Mhz-es rádióbázisállomások telepítésére alkalmas területek:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Thököly u. - Nefelejcs u. - Haladás u. - Üllői út által határolt terület,
Királyhágó u. - Kétújfalu u. - Tarkő u. - Halomi u. által határolt terület,
Méta u. - Sallai u. - Közdűlő u. - Ipacsfa u. által határolt terület,
Bókay kert,
Havanna ltp. lakóépületek tetejére,
Gyömrői út - Lajta u. - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület,
Nefelejcs u., Lakatos u. melletti terület,
Üllői út 807.,
Honvéd u. - Korpona u. - Érsekújvár u. - Krasznahorka u. - Holló u. - Ceglédi vasútvonal által határolt
terület,
Nagykőrösi út - Kettős Kőrös u. - Közdűlő u. - Bivalyrét dűlő által határolt terület,
Ajtony u. - Alpár u. - Gyömrői út melletti terület,
Kerékvágás u., Alacskai út melletti terület (Almáskert),
Belső Major,
Halmierdő,
Bivalyrét,
Ipartelep,
Malomkő u., Béla út melletti terület,
Szakály út - Vág u. - Gerely u. - Lőrinci temető által határolt terület.

Budapest, XVIII. kerület területén kijelölt taxiállomások:
Az állomások létesítésére és üzemeltetésére csak a Főrásosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.
jogosult.
Csapó utca – Havanna utca
5 db férőhely
Barta Lajos utca (Élelmiszer-áruházzal szemben)
5 db férőhely
Barta Lajos u. – Csontváry u.
5 db férőhely
Üllői út – Margó Tivadar u.
5 db férőhely
Ráday Gedeon u. 12.
3 db férőhely
Üllői út 698.
5 db férőhely
Vasút u. 49.
4 db férőhely
Budapest, XVIII. kerület területén dinnye és fenyőfa árusítására kijelölt területek
Havanna lakótelep
Béke tér
Méta utca
Szentlőtinc lakótelep
Gloriett lakótelep
Lakatos lakótelep

8 db árusító hely
2 db árusító hely
3 db árusító hely
1 db árusító hely
1 db árusító hely
1 db árusító hely

ALAPRENDELET
Alacska lakótelep

1 db árusító hely
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A Budapest, XVIII. kerület területén található közterületek kategóriái:

I. kategória (kiemelt közterületek)

1./ A kerület városkép szempontjából kiemelt területei és útvonalai
– településrész:
Pestszentlőrinc városrészközpont
– útvonalak:
Üllői út
Ferihegyi repülőtérre vezető út
2./ A kerületben műemléki védelemben részesülő épület:
Margó Tivadar utca 150257 Hrsz. Szent Lőrinc kápolna
3./ Védettnek kell tekinteni a kerület történeti magját alkotó Gyöngyvirág utca múlt században épült
villaépületeit és környezetét.
4./
A főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet
védelméről szóló 54/1993.(1994.II.1.)Főv.Kgy. rendelet alapján fővárosi védelemben
részesülő kerületi objektumok közterületről látható részei és környezete. (A védett építmény
környezetének kell tekinteni azt a területet, amely az építmény látványának érvényesülését befolyásolja, de minimum az 1997. évi
LIV. tv. 31. § (2) bek. szerint meghatározott területet.)

Cím::
Gyömrői út 85-91.

Hrsz.
Épület/közterület
Megjegyzés
154444/1 Masterfil
Pamutfonó-ipari
Vállalat
(víztorony)
Gyöngyvirág utca 5.
155415
Dohnányi Ernő zeneiskola
(volt Tündér-kert vendéglő)
Gyöngyvirág utca 6-8. 155295
klasszicista kúria
Gyöngyvirág utca 28- 155226
Gyermekotthon (volt Kuszenda villa)
30.
Gyöngyvirág utca 39- 154654
Általános
iskola
(volt
Karmelita
41.
Árvaház)
Hargita tér
(147583) Fadrusz János: Feszület
Jegenyefasor 43.
154447/1 Pestszentlőrinc vasútállomás
Kossuth Lajos tér 5.
155419
Repülőtéri út
156716
Ferihegyi Repülőtér I. felvételi épület
(ifj. Dávid Károly, 19421947.)
Rudawszky utca 2.
145675
Liget mozi (átépítés alatt)
Üllői út 462.
155607
Zilah Étterem – Krisztina Cukrászda
(egykori
Lövészegylet
Székháza)
Városház utca 32.
150488
villa
Kossuth Lajos tér 2.
155 416
Hunyadi Mátyás Gimnázium
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II. kategória (minősített közterületek)
Minősített közterületek a Budapest, XVIII. kerületben található főútvonalak és lakótelepek.

Lakótelepek:
•
•
•
•
•

Havanna lakótelep
Lakatos lakótelep
Alacska lakótelep
Szentlőrinc lakótelep
Gloriett lakótelep

Erdők
Hrsz.
140014/1
143743
156722
156725/1
156725/3
156730

Cím
Bivalyrét-közdűlő út
Kapocs u.
Nincs utcanév
Nincs utcanév
Nincs utcanév
Nincs utcanév

m2
90994
115051
37955
75880
22451
53692

Kezelő
Pilisi Erdőgazdaság
Pilisi Erdőgazdaság
Pilisi Erdőgazdaság
Pilisi Erdőgazdaság
Pilisi Erdőgazdaság
Pilisi Erdőgazdaság
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Belterületi másodrendű főút útkategóriába sorolt
közutak jegyzéke:

hrsz
(140929)
(140645)
(158468)
(156920)

Utcanév
Ady E. utca
Ady E. utca
Bajcsy Zs. utca
Bakonybánk
utca
Baross utca
Bartók B. utca

Utszakasz
Törvény u. – Vezér u.
Vezér u. – Nemes u.
Üllői u.-Pataki I. utca
Színyei M. u. – Nap u.

Kolozsvár u. – Üllői út
Mednyánszky – Benczúr
u.
(151164)
Barta Lajos utca Csapó u. – Baross u.
(152148)
Bartók
Lajos Üllői út – Margó T. u.
utca
(146146)
Benczúr utca
Üllői u. – Bartók B. u.
(140007/9)
Besence utca
Méta u. – Közdűlő u.
(142489)
Bocskai u.
Felleg u - Dózsa
György u.
(151560)
Darányi Ignác Kolozsvár
u.
–
u.a
Reviczky u.
(142733)
Dózsa Gy. utca Nagykőrösi
út
–
Ker.határ
(152957)
Felsőcsatári u. Gyömrői u. Álmos u.
(149153/1)
Gilice tér
Sólyom u. Gilice tér
(149153/2)
Gilice tér
Gilice tér
(150226)
Gilice tér
Sallai u. – Petőfi u.
(150228/62) Goroszló utca
Margó T. u. – Tövishát
u.
(50228/110) Goroszló utca
Sallai u. – Margó T. u.
(145254)
Halomi út
Halomi u. 115/c.
(145524)
Halomi út
Királyhágó u. Esze T. u
(147676)
Halomi út
Nagyenyed
Királyhágó u.
(148224)
Halomi út
Nagyenyed – Kőrös u.
(156003)
Halomi út
Esze T. u. – Gyál
(151859)
Hengersor utca Újtemető – Reviczky
Gy.u.
(151923)
Hengersor utca Reviczky Gy.u. –Üllői
út
(158198)
Honvéd utca
Üllői. U. Május 1. tér
(150228/101) Ipacsfa utca
Méta u. – Közdűlő u.
(150261)
(146065)

hrsz
(154449)
(147092)

Utcanév
Jegenye fasor
Kassa utca

Utszakasz
Teljes hossza

(157950)

Kassa utca

Pozsonyi u. – Honvéd
u.

(158225)

Kassa utca

Bajcsy Zs.– Máramarossz.
u.

(159350)
(150258)
(145525)
(140784)

Kassa utca
Kele utca
Királyhágó utca
Kisfaludy utca

(149503)

(149597)
(149881)
149950)

Kossuth
u.
Kossuth
u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.

150768)
150803)
150899)
(152686))

Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Koppány utca

(152732)
(140010)
(152179/1)

Koppány utca
Közdűlő utca
Lakatos utca

(151887)

Liszt F. utca

(140116)
(140187)
(158847)
(150394)
(151125)
(152147)
(146040)

Lőrinci út
Lőrinci út
Május 1. tér
Margó T. u.
Margó T. u.
Margó T. u.
Mednyánszky
u.

(148441)

Máramarossz.-Nagybánya
u.

Vecsési u. – Duna u.
Margó T. u. Sallai u.
Alacskai u. Üllői út
Lőrinci út – Benjamin
u.
Lajos Dalmady u.- Madarász
u.
Lajos Dalmady u.-Kőrös u.
Madarász u.- Garay u.
Garay u. – Petőfi S. u.
Petőfi S. u.- Vasvári P.
u.
Vasvári P. u. –
Városház u. –Baross u.
Baross u. – Bartók L. u.
Zsolt u. – Felsőcsatári
u.
Alpár u. – Zsolt u.
Besence u. – Ipacsfa u.
Üllői út – Jegenyefasor
u.
Benedek E. u. – Üllői
út
Szálfa u. – Törvény u.
Tövény u.- Vezér u.
Május 1. tér
Baross u. – Kinizsi u.
Baross u. – Bartók L. u.
Üllői u. – Bartók L. u.
Üllői u. – Bartók L. u.

ALAPRENDELET
hrsz
(147065)
(159933)
(156310)
(152637)
(152178)
(155056)
(155057)
(156083)
158980)
(142826/2)
(151886)
(150228/73)
(148844)
(148591)
(156253)
(141039)
(150228/95)
(141513)
(150482)
(151275)
(151126/34)
(151159/41)
(152707)
(152933)

Utszakasz
Üllői út – Ködmön u.
Ködmön u. – Ferihegyi
u.
Nap utca
Nagybánya–
Bakonybánk u.
Nefelejcs utca
XIX.ker. Derkovits u–Lakatos
u..
Nefelejcs utca
Lakatos u. – Mikszáth u.
Nefelejcs utca
volt Tüzép – Thököly u.
Nefelejcs utca
Thököly u. –Mikszáth u.
Nemes utca
Fenyőfa
u.
–
Nagykőrösi út
Pataki I. utca
Bajcsy Zs. u. – Honvéd
.u.
Pamut u.
Szövet u. Nagykőrösi
út
Reviczky utca
Vörösmarty
u.
–
Darányi u.
Sallai utca
Gilice tér – Margó T. u.
Szabadka utca
Sallai u. - Dráva u.
Száva utca
Gyékény tér – Fiume u.
Színyei M. utca Nagybánya–
Bakonybánk u.
Törvény utca
Vasút u. – Ady E. u.
Tövishát utca
Ipacsfa u. – Goroszló u.
Vasút utca
Nemes u. – Törvény u.
Városház u.
Kossuth L. u. – Üllői u.
Vörösmarty M. Csapó u.- Reviczky u.
u.
Vörösmarty M. Csapó u.- Reviczky u.
u.
Vörösmarty M. Kolozsvár u. – Barta L.
u.
u.
Zsolt u.
Gyömrői út – Ajtony u.
Zsolt u.
Ajtony u. – X. kerület
Utcanév
Nagybánya u.
Nagybánya u.

ALAPRENDELET

III. Kategória (egyéb közterületek)
Közparkok

Hrsz.

Cím

m2

Hrsz.

Cím

145201/42
145201/60

Fenyőfa utca
Péteri út

12107
10047

(150259/28)
150259/30

Margó Tivadar utca
Méta u.

145310
145664

Ganz Ábrahám utca
Háromszéki utca

2608
2420

(150259/33)
150259/63

Hosszúház utca

145688/3
145829

Kandó Kálmán tér
Hétvezér tér

146342
(146620)

m2

Hrsz.

Cím

m2

3954
6536

151159/48
151657/2

Havanna utca
Eötvös utca

92199
4617

3644
4127

(152172/29)
152175/19

Építő út
Aranyesô utca

63140
10609

3556
8079

152175/21
152175/35

Aranyesô utca
Nincs utcanév

24830
9056

19223
4615

150259/64
150259/77

Baross utca
Igaz utca
Vikár B. u.

Barcika tér
Barcika tér

5377
4635

150259/83
150259/89

Vikár B. u.
Vikár B. u.

8198
4561

152177/7
152180/16

Dolgozó utca
Dolgozó utca

33759
50786

147015
147583

Vecsési út
Hargita tér

879
14536

150259/103
150259/116

Hosszúház utca
Vikár B. u.

9104
5064

152194/19
152616/8

Kézműves utca
Ferenc utca

46528
3023

147759/6
147759/7

Halomi út
Halomi út

4672
4290

(150259/122)
150259/130

Darus u.
Darus utca

2782
5108

152616/11
152641

József utca
Alsóerdősor utca

147759/8
(147759/65)

Halomi út
Nincs utcanév

4472
9921

150259/138
150353/6

Igaz utca
Fiatalság utca

3992
5008

152652
152656/1

148820
148821

Gyékény tér
Gyékény tér

1253
937

150353/9
151124

Nincs utcanév
Margó Tivadar utca

3422
791

152656/3

150046
150228/89

Gödör tér
Sina Simon sétány

11093
1442

151126/12
151126/19

Csontváry utca
Havanna utca

18770
82339

154135/1
154448

Alsóerdősor utca
Ferihegyi reptérre vezető
út
Ferihegyi reptérre vezető
út
Martinovics tér
Jegenye fasor

150228/90
150228/156

Sina Simon sétány
Nincs utcanév

1442
9902

151126/23
151126/25

Vajda János utca
Margó Tivadar utca

1920
2203

154452/5
154686/2

Nefelejcs utca
Thököly út

150228/163
150228/164

Nincs utcanév
Nincs utcanév

4900
12737

151126/26
151126/43

Vajda János utca
Csontváry utca

4436
22585

Hársfa utca
Kossuth tér

4417
30121

150256/4
150256/6

Margó Tivadar utca
Sallai Imre utca

15305
19688

151159/29
151159/30

Szép Ernő sétány
Szép Ernő sétány

155331
155422

2422
143

155447/22
155562

Városközpont
Haladás út

77002
2543

150256/7
150259/22

Margó Tivadar utca
Darus utca

1543
758

151159/33
151159/39

Nincs utcanév
Nincs utcanév

157553
157983

Szemere István tér
Pöstyén tér

11211
3542

(150259/27)

Kinizsi Pál utca

2278

151159/47

Kondor Béla sétány

2120
59911
3572

10762
152641
1210
395
8772
17041
189
9610
913

ALAPRENDELET

UTAK

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(153350)

Aba utca

Árpád u. - Álmos u.

(151728)

Aszparágusz utca

Hunyadi László u. - Darányi Ignác u.

(157430)

Abaújvár utca

Zemplén u. - Forgó u.

(153336)

Attila utca

Gyömrői út - Álmos u.

(145369)

Abonyfalva utca

Somlókert u. - Halomegyházi u.

(153581)

Avar utca

Vajk u. - Zalán u.

(148117)

Abrúdbánya utca

Brassó u. - Sepsiszentgyörgy u.

(154994)

Babits Mihály utca

Nefelejcs u. - Fedezék u.

(158830)

Áchim András utca

Honvéd u.- Rozsnyó u.

(143313)

Bagamér utca

Vasút u. - Ady Endre u.

(158953)

Áchim András utca

Rozsnyó u.- Bajcsy -Zs.u.

(143547)

Bagamér utca

Ady E.u.-Kisfaludy u.

(159009)

Áchim András utca

Bajcsy - Zs.u. - Varga K. u.

(146985)

Bakonybánk utca

Vecsési út - Duna u.

(159030)

Áchim András utca

Varga K. u. - Nagyszalonta u.

(147051)

Bakonybánk utca

Üllői út - Vecsési út

(141153)

Ady Endre utca

Arany J. u. - Törvény u.

(156290)

Bakonybánk utca

Nap u. - Szinnyei M. u.

(141360)

Ady Endre utca

Szálfa u. - Arany J. u.

(156345)

Bakonybánk utca

Duna u. - Jeges u.

(143480)

Ady Endre utca

Kapocs u. - Bp. határ

(156362)

Bakonybánk utca

Jeges u. - Nap u.

(144097)

Ady Endre utca

Tímea tér - Kapocs u.

(155447/2)

Balassa Bálint utca

Téglagyári terület

(144415)

Ady Endre utca

Nemes u. - Tímea tér

(148382)

Bálványos utca

Körös u. - Iparvasút u.

(152899)

Ajtony utca

Hangár u. - Felsőcsatári út

(148757)

Bánfa utca

Mályinka u. - Lakitelek u.

(154585)

Akácfa utca

Teleki u. - Gyöngyvirág u.

(147203)

Bánffyhunyad utca

Tarkő u. - Marosvásárhely u.

(145201/11)

Akácos utca

Nemes u. - Péteri út

(147521)

Bánffyhunyad utca

Nagyenyed u. - Tarkő u.

(155965)

Akadály utca

Tóth Árpád u. - Holló Lajos u.

(140745)

Bányai Júlia utca

Vezér u. - Nemes u.

(145201/1)

Alacskai út

Nemes u. - Péteri út

(151209)

Barcsay utca

Kolozsvár u. - Barta Lajos u.

(153300)

Álmos utca

Felsőcsatári út - Attila u.

(159482)

Bártfa utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(152752)

Alpár utca

Gyömrői út - Ajtony u.

(159526)

Bártfa utca

Kassa u. - Zilah u.

(152915)

Alpár utca

Ajtony u. - Hangár u.

(159527)

Bártfa utca

Üllői út - Kassa u.

(143030)

Ár utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(146244)

Bartók Béla utca

Kupeczky J. u. - Benczúr u.

(141289)

Arany János utca

Vasút u. - Kisfaludy u.

(146285)

Bartók Béla utca

Semmelweis u. - Kupeczky J. u.

(155108)

Aranyeső utca

Mikszáth Kálmán u. - Széchenyi István u.

(146654)

Bartók Béla utca

Dávid F. u. - Semmelweis u.

(153205)

Árpád utca

Felsőcsatári út - Attila u.

(146678)

Bartók Béla utca

Jedlik Ányos u. - Dávid F. u.

(153349)

Árpád utca

Attila u. - Vajk u.

(151137)

Bartók Lajos utca

Margó T. u. - Reviczki Gy. u.

(156272)

Árvai utca

Nap u. - Szinyei M. u.

(157131)

Batár utca

Gyömrői út - Billentyű u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

(148456)

Batthyány Lajos utca Dalmady Gy. u. - Iparvasút

(149455)

Batthyány Lajos utca Madarász u. - Dalmady Gy. u.

(149647)

Batthyány Lajos utca Garay u. - Madarász u.

(155580)

Cím
Bessenyei
utca
Bessenyei
utca

(149836)

Batthyány Lajos utca Petőfi S. u. - Garay u.

(147285)

Beszterce utca

Marosvásárhely u. - Királyhágó u.

(149979)

Batthyány Lajos utca Vasvári P. u. - Petőfi S. u.

(157984)

Besztercebánya utca

Kassa u.-Pöstyén Tér

(150700)

Batthyány Lajos utca Baross u. - Városház u.

(158009)

Besztercebánya utca

Üllői út-Kassa u.

(150737)

Batthyány Lajos utca Városház u. - Vasvári P. u.

(141811)

Bethlen Gábor utca

Szélső u.-Nagykőrösi út

(150986)

Batthyány Lajos utca Margó T. u. - Baross u.

(152219)

Bethlen Gábor utca

Kiss E. u. - Egressy G. u.

(145666)

Béke tér

Béke tér

(152290)

Bethlen Gábor utca

Németh J. u. - Kiss E. u.

(151700)

Békéscsaba utca

Hunyadi László u. - Darányi Ignác u.

(152339)

Bethlen Gábor utca

Üllői út - Németh J. u.

(152624)

Béla utca

Fonal u. eleje

(151314)

Bezerédi utca

Dembinszky u. - Reviczki Gyula u.

(152238)

Bem utca

Kiss E. u - Egressy G. u.

(146763)

Bihar utca

Vecsési u.-Sió u.

(152271)

Bem utca

Németh J. u. - Kiss E. u

(146807)

Bihar utca

Sió u.-Ködmön u.

(151911)

Benedek Elek utca

Liszt F.u. - Hengersor u.

(157161)

Billentyű utca

Ferihegyi út - Gyömrői út

(151954)

Benedek Elek utca

Henger u.-Endrődi S.u.

(140012)

Bivalyrét-közdűlő út Zádor u. végétől

(152036)

Benedek Elek utca

Endrődi S.u-Darányi I.u.

(141536)

Bocskai utca

Hunyadi J.u.-Kispest u.

(150228/68)

Benedekfalva utca

Margó Tivadar u. - Közdűlő u.

(141763)

Bocskai utca

Kispest u.-Bethlen G.u.

(143343)

Benjamin utca

Nagykőrösi út-Ady E.u.

(141861)

Bocskai utca

Bethlen G.-Eke u.

(143582)

Benjamin utca

Ady E.u.-Kisfaludy u.

(142430)

Bocskai utca

Eke u.-Felleg u.

(141562)

Bercsényi utca

Hunyadi J.u.-Kispest u.

(142817)

Bocskai utca

Dózsa Gy.u.-Pamut u.

(141719)

Bercsényi utca

Kispest u.-Brthlen G.u.

(157633)

Bodva utca

Szemere tér - Sajó u.

(141914)

Bercsényi utca

Bethlen G.u.-Eke u.

(142712)

Bogrács utca

Kerülethatár - Dózsa György út

(142383)

Bercsényi utca

Eke u.-Felleg u.

(145551)

Bója utca

Királyhágó u.-Gábor Á.u.

(142512)

Bercsényi utca

Felleg u.-Dózsa Gy.út

(145612)

Bója utca

Gábor Áron u.-Háromszéki u.

(142798)

Bercsényi utca

Dózsa Gy.út-Pamut u.

(145709)

Bója utca

Háromszéki u.-Gyergyó u.

(159756)

Beregszász utca

Zilah u.-Nyíregyháza u.

(149722)

Bókay Árpád utca

Garay u. - Madarász u.

(159777)

Beregszász utca

Kassa u.-Zilah u.

(149775)

Bókay Árpád utca

Petőfi S. u. - Garay u.

(159789)

Beregszász utca

Üllői út-Kassa u.

(150035)

Bókay Árpád utca

Vasvári P. u. - Petőfi S. u.

(147829/2)

Beremend utca

Flór F. u. - Kétújfalu u.

(150579)

Bókay Árpád utca

Baross u. - Városház u.

(147909)

Beremend utca

Kétújfalu u.-Drávafok u.

(150638)

Bókay Árpád utca

Városház u. - Vasvári P. u.

(147967)

Beremend utca

Drávafok u.-Óhuta u.

(151091)

Bókay Árpád utca

Margó T. u. - Baross u.

(151810)

Berzsenyi Dániel utca Vaslemez u. - Mátyás király u.

(153358)

Bors utca

Árpád u. - Álmos u.

(155561)

Útszakasz
György
Haladás u.-Ráday Gedeon u.
György
Ráday Gedeon u.-Gerely u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(145796)

Borvíz utca

Török Bálint u. - Gyergyó u.

(137671/2)

Csévéző utca

Csévéző u. 49. - XVII. Ker.

(153743)

Botond utca

Lehel u. - Álmos u.

(154327)

Csévéző utca

Gyömrői út - Csévéző u. 49.-ig

(148756)

Bököny utca

Dráva u. - Szalafő u.

(147244)

Csíkszereda utca

Beszterce u. - Székelyudvarhely u.

(148893)

Bököny utca

Sallai I. u. - Dráva u.

(147337)

Csíkszereda utca

Brassó u. - Beszterce u.

(147357)

Brassó utca

Marosvásárhely u. - Királyhágó u.

(147383)

Csíkszereda utca

Halomi út - Brassó u.

(147417)

Brassó utca

Tarkő u. - Marosvásárhely u.

(144311)

Csokonai utca

Vasút u. - Ady E. u.

(147635)

Brassó utca

Nagyenyed u. - Tarkő u.

(144570)

Csokonai utca

Ady E. u. - Kisfaludy u.

(142044)

Brigád utca

XXIII. Ker. - Eke utca

(142935)

Csolt utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(142248)

Brigád utca

Eke u. - Felleg u.

(153915)

Csongor utca

Gyömrői út - Álmos u.

(142583)

Brigád utca

Felleg u. - Dózsa Gy . Út

(145201/28)

Csörgőfa utca

Nemes u. - Péteri út

(142770)

Brigád utca

Dózsa Gy út -

(154619)

Csörötnek utca

Tű u. - Zsákutca

(153758)

Bulcsú utca

Lehel u. - Álmos u.

(154627)

Csörötnek utca

Nefelejcs u. - Tű u.

(142673)

Búzakéve utca

Kerülethatár - Dózsa György út

(145757)

Csörszárok utca

Háromszék u. - Törökbálint u.

(145201/17)

Bükk utca

Nemes u. - Péteri út

(145810)

Csörszárok utca

Törökbálint u. - Gyergyó u.

(140679)

Címer utca

Vezér u. - Nemes u.

(145853)

Csörszárok utca

Gyergyó u. - Esze T. u.

(140963)

Címer utca

Törvény u. - Vezér u.

(155475)

Czuczor Gergely utca Haladás u.-Ráday Gedeon u.

(141112)

Címer utca

Arany J. – Törvény u.

(149416)

Dalmady Győző utca Sallai Imre út - Üllői út

(141402)

Címer utca

Szálfa u. - Arany J. u.

(143490)

Dalos utca

Kalász u. - Gyál

(144136)

Címer utca

Szigeti K. u. - Kapocs u.

(140060)

Damjanich utca

Törvény u. - Vezér u.

(144280)

Címer utca

Csokonai u. - Szigeti K. u.

(140366)

Damjanich utca

Vezér u. - Nemes u.

(144381)

Címer utca

Nemes u. - Csokonai u.

(143792)

Damjanich utca

Szigeti K. u. - Kapocs u.

(153845)

Csaba utca

Gyömrői út - Álmos u.

(144850)

Damjanich utca

Juhász J. u. - Szigeti K. u.

(157280)

Csallóköz utca

Lajta u. - Forgó u.

(145049)

Damjanich utca

Nemes u. - Juhász J. u.

(157409)

Csap utca

Zemplén u. – Forgó u.

(146367)

Dankó Pista utca

Pósa Lajos u. - Szinyei Merse u.

(151428)

Csapó utca

Darányi I. u. - Barcsay u.

(150259/21)

Darus utca

Darus u. 2.- Fiatalság u.

(151586)

Csapó utca

XIX. Ker. - Darányi u.

(150259/128)

Darus utca

Vándor S. u. - Darus u. 2.

(153387)

Csarnóta utca

Előd u. - Árpád u.

(146668)

Dávid Ferenc utca

Üllői út - Barcika tér

(153436)

Csarnóta utca

Kupa u. - Előd u.

(143899)

Deák Ferenc utca

Szigeti K. u. - Kapocs u.

(151656)

Csengeri utca

Parázs u. - Eötvös u.

(144745)

Deák Ferenc utca

Juhász J. u. - Szigeti K. u.

(157575)

Cser utca

Szemere tér - Sajó u.

(144950)

Deák Ferenc utca

Nemes u. - Szigeti K. u.

(154799)

Cserép utca

Székely Gy. u. - Fedezék u.

(149383)

Delfin utca

Wlassics Gyula u. - Sallai Imre út

(154830)

Cserép utca

Nefelejcs u. - Székely Gy. u.

(151350)

Dembinszky utca

Darányi u. - Vörösmarty u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(151677)

Dembinszky utca

Vaslemez u. - Darányi u.

(152176)

Építô út

Dolgozó u. - Nefelejcs u.

(154927)

Derkovits Gyula utca Nefelejcs u. - Fedezék u.

(140064)

Erdősáv utca

Szálfa u. - Vezér u.

(147132)

Dés utca

Marosvásárhely u. - Királyhágó út

(140404)

Erdősáv utca

Vezér u. - Nemes u.

(155996)

Désháza utca

Akadály u. - Székely György u.

(143825)

Erdősáv utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(148173)

Déva utca

Vízakna u. - Torockó u.

(144821)

Erdősáv utca

Juhász József u. - Szigeti Kálmán u.

(148274)

Déva utca

Toroóckó u. - Vajdahunyad u.

(145019)

Erdősáv utca

Nemes u. - Juhász József u.

(148292)

Déva utca

Vajdahunyad u. - Nagyenyed u.

(151876)

Erkel Ferenc köz

Liszt Ferenc u. - Hengersor u.

(149749)

Dobozi utca

Petőfi S. u. - Garay u.

(151900)

Erkel Ferenc köz

Liszt Ferenc u. - Hengersor u.

(150064)

Dobozi utca

Vasvári P. u. - Petőfi S. u.

(157741)

Érsekújvár utca

Vág u. - Pöstyén tér

(150511)

Dobozi utca

Városház u. - Vasvári P. u.

(150259/19)

Est utca

Kinizsi Pál u. - Est u.

(150541)

Dobozi utca

Baross u. - Városház u.

(150259/51)

Est utca

Iker tér - Kinizsi Pál u.

(158869)

Dobsina utca

Szitnya u. - Nyíregyháza u.

(150308)

Est utca

Iker tér - Kinizsi Pál u.

(148556)

Dráva utca

Gilice tér - Fiume u.

(145927)

Esze Tamás utca

Halomi út - Üllői út

(147876)

Drávacsehi utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(141123)

Eszter utca

Címer u. - Ady Endre u.

(147720)

Drávafok utca

Gyöngyfa u. - Tarkő u.

(155348)

Esztergályos utca

Gyöngyvirág u. - Thököly út

(147933/1)

Drávafok utca

Vedres M. u. - Gyöngyfa u.

(152460)

Fáy utca

Kártoló u. - Fonal u.

(147933/2)

Drávafok utca

Körös u. - Vedres M. u.

(152644)

Fáy utca

Nefelejcs u. - Alsó erdősor u.

(152117)

Dugonics utca

Jósika M. u. - Madách Imre u.

(154926)

Fedezék utca

Gyöngyvirág u. - Ráday Gedeon u.

(146570)

Duna utca

Marczali tér - Semelweis u.

(155823)

Fedezék utca

Ráday Gedeon u. - Tóth Árpád u.

(146935)

Duna utca

Bakonybánk u. - Marczali tér

(142469)

Felleg utca

Lajos u. - Nagykőrösi út

(159932)

Duna utca

Nagybánya u. - Bakonybánk u.

(145201/40)

Fenyőfa utca

Nemes u. - Péteri út

(147922)

Egerág utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(152406)

Ferenc utca

Üllői út - Egressy Gábor u.

(147950)

Egerág utca

Drávafok u. - Óhuta u.

(152560)

Ferenc utca

Egressy Gábor u. - Fonal u.

(152195)

Egressy Gábor utca

Tinódi u. - Lakatos út

(152604)

Ferenc utca

Fonal u. -

(152459)

Egressy Gábor utca

Fay u. - Tinódi u.

(146128)

Feszty Árpád utca

Fráter Lóránd u. - Szinyei Merse Pál u.

(142162)

Eke utca

Kerülethatár - Nagykőrösi út

(150353/7)

Fiatalság utca

Baross u. - Kinizsi Pál u.

(153096)

Előd utca

Felsőcsatári út - Attila u.

(148515)

Fiume utca

Lakitelek u. - Sallai Imre út

(153407)

Előd utca

Attila u. - Vajk u.

(147785)

Flór Ferenc utca

Körös u. - Királyhágó út

(151960)

Endrôdi Sándor utca

Reviczky Gyula u. - Üllői út

(147501)

Fogaras utca

Üllői út - Bánffyhunyad u.

(151371)

Eötvös utca

Darányi Ignác u. - Vörösmarty M. u.

(147542)

Fogaras utca

Bánffyhunyad u. - Székelyudvarhely

(151658)

Eötvös utca

Vasvessző u. - Darányi Ignác u.

(147582)

Fogaras utca

Székelyudvarhely - Sepsiszentgyörgy

(152173)

Építô út

Üllői út - Dolgozó u.

(147600)

Fogaras utca

Sepsiszentgyörgy u. - Brassó u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(147659)

Fogaras utca

Brassó u. - Halomi út

(149248)

Galamb utca

Garay u. - Sallai u.

(149092)

Fogoly utca

Sallai Imre u. - Dráva u.

(145248)

Ganz Ábrahám utca

Alacskai út - Halomi út

(149143)

Fogoly utca

Dráva u. - Péterhalmi út

(158036)

Garam utca

Üllői út - Kassa u.

(152588)

Fonal utca

Béla u. - Tinódi u.

(158063)

Garam utca

Kassa u. - Pöstyén tér

(157266)

Forgó utca

Párkány u. - Igló u.

(149206)

Garay utca

Sallai Imre u. - Varjú u.

(157408)

Forgó utca

Igló u. - Csap u.

(149723)

Garay utca

Varjú u. - Üllői út

(155718)

Földvári utca

Üllői út - Szemere M. u.

(155524)

Gárdonyi Géza utca

Haladás u. - Ráday Gedeon u.

(153987)

Frangepán utca

Tünde u. - Tarcsay Vilmos u.

(155601)

Gárdonyi Géza utca

Ráday Gedeon u. - Gerely u.

(154067)

Frangepán utca

Tarcsay Vilmos u. - Kőkert u.

(155757)

Gerely utca

Gárdonyi Géza u. - Nefelejcs u.

(154077)

Frangepán utca

Kőkert u. - Nádasdy u.

(155824)

Gerely utca

Nefelejcs u. - Fedezék u.

(154159)

Frangepán utca

Nádasdy u. - Toldi M. u.

(143218/2)

Gesztenye utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(154208)

Frangepán utca

Toldy M. u. - Krúdy Gyula u.

(153705)

Gilvánfa utca

Ilocska u. - Lehel u.

(154259)

Frangepán utca

Krúdy Gyula u. - Rím u.

(154377)

Gorkij utca

Tünde u. - Csévéző út

(154271)

Frangepán utca

Rím u. - Csévéző u.

(159554)

Gömbakác utca

Üllői út - Kassa u.

(146114)

Fráter Lóránd utca

Benczúr u. - Mednyánszky u.

(159581)

Gömbakác utca

Kassa u. - Zilah u.

(146202)

Fráter Lóránd utca

Kupeczky János u. - Benczúr u.

(159603)

Gömbakác utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(146327)

Fráter Lóránd utca

Semmelweis u. - Kupeczky János u.

(157484)

Gömör utca

Zemplén u. - Forgó u.

(146622)

Fráter Lóránd utca

Dávid Ferenc u. - Semmelweis u.

(149152)

Gulipán utca

Sólyom u. - Gilice tér

(146738)

Fráter Lóránd utca

Bihar u. - Dávid Ferenc u.

(149171)

Gulipán utca

Petőfi Sándor u. - Garay u.

(159269)

Fülek utca

Kiskőszeg u. - Nyíregyháza u.

(150228/75)

Gulipán utca

Közdűlő u. - Sallai Imre út

(159324)

Fülek utca

Selmeczbánya u. - Kiskőszeg u.

(155609)

Gulner Gyula utca

Üllői út - Szakály u.

(149983)

Fürst Sándor utca

Wlassics Gy. u. - Batthyány L. u.

(148819)

Gyékény tér

Gyékény tér

(150012)

Fürst Sándor utca

Bókay Á.u. - Wlassics Gy. u.

(145689)

Gyergyó utca

Halomi út - Kulich Gyula u.

(150047)

Fürst Sándor utca

Dobozi u. - Bókay Á.u.

(145830)

Gyergyó utca

Kulich Gyula u. - Üllői út

(150079)

Fürst Sándor utca

Szélmalom u. - Dobozi u.

(153081/9)

Gyömrői út

Örs u. - Attila u.

(150229)

Fürst Sándor utca

Sallai I. u. - Szélmalom u.

(147721)

Gyöngyfa utca

Kétújfalu u. - Óhuta u.

(153528)

Fűszer utca

Attila u. - Vajk u.

(147828)

Gyöngyfa utca

Flór Ferenc u. - Kétújfalu u.

(154555)

Fűtő utca

Széchenyi István u. - Teleki u.

(142877)

Gyöngyperje utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(145580)

Gábor Áron utca

Halomi út - Vak Bottyán u.

(143245)

Gyöngyvirág utca

Kalász u. - Gyál

(148689)

Gádoros utca

Szalafő u. - Fiume u.

(154641)

Gyöngyvirág utca

Nefelejcs u. - Fedezék u.

(149028)

Galamb utca

Dráva u. - Mályinka u.

(155333)

Gyöngyvirág utca

Üllői út - Nefelejcs u.

(149064)

Galamb utca

Sallai I. u. - Dráva u.

(147155)

Gyulafehérvár utca

Marosvásárhely u. - Királyhágó u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(146538)

Hajnalcsillag utca

Duna u. - Szinyei Merse Pál u.

(158966)

Huszár utca

Áchim András u. - Május 1. Tér

(146588)

Hajnalcsillag utca

Ködmön u. - Duna u.

(154676)

Ibolya utca

Gyöngyvirág u. - Szegfű u.

(145311)

Halomegyházi köz

Halomegyházi u. - Ganz Ábrahám u.

(150259/36)

Igaz utca

Vándor Sándor u. - Kolozsvár u.

(145346)

Halomegyházi utca

Alacskai út - Halomi út

(157372)

Igló utca

Ferihegyi út - Gyömrői út

(156649)

Hámán Kató utca

Nagybánya u. - Nagyszalonta u.

(143154)

Igric utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(158616)

Hámán Kató utca

Honvéd u. - Korpona u.

(150259/53)

Iker tér

(158727)

Hámán Kató utca

Rozsnyó u. - Honvéd u.

(150259/134)

Iker tér

(158909)

Hámán Kató utca

Bajcsy Zsilinszky út - Rozsnyó u.

(153688)

Illocska utca

Vajk u. - Zalán u.

(159160)

Hámán Kató utca

Varga Katalin u. - Bajcsy Zsilinszky út

(144726)

Ilma utca

Kisfaludy u. - Deák Ferenc u.

(159178)

Hámán Kató utca

Nagyszalonta u. - Varga Katalin u.

(140017)

Ipacsfa utca

Közdűlő u. - Szerviz

(152898)

Hangár utca

Gyula u. - Felsőcsatári út

(148225)

Iparvasút utca

Halomi út - Üllői út

(155411)

Háromház utca

Thököly út - Rózsa Ferenc u.

(158586)

Ipolyság utca

Szitnya u. - Hámán Katalin u.

(155418)

Háromház utca

Kossuth Lajos tér

(151442)

Irányi Dániel utca

Mikes Kelemen u. - Barcsay u.

(145686)

Háromszéki utca

Üllői út - Kandó Kálmán tér

(140100)

István utca

Szálfa u. - Törvény u.

(145687)

Háromszéki utca

Kandó Kálmán tér - Halomi út

(140243)

István utca

Törvény u. - Vezér u.

(145109)

Határ utca

Nemes u. - Kapocs u.

(140476)

István utca

Vezér u. - Nemes u.

(156072)

Határ utca

Kapocs u. - Kerülethatár

(144970)

István utca

Nemes u. - Juhász József u.

(156086)

Határ utca

Szálfa u. - Nemes u.

(148714)

Jakabháza utca

Szalafő u. - Fiume u.

(151853)

Hengermľ utca

Hengersor u. 26. Mellett

(146697)

Jedlik Ányos utca

Vecsési u. - Hubay Jenő u.

(147745)

Hímesháza utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(142762)

Jég utca

Dózsa György út - Belsőmajor

(157057)

Holló Lajos utca

Akadály u. - Székely György u.

(146448)

Jeges utca

Semmelweis u. - Szerencse u.

(156518)

Hópehely utca

Nyíregyháza u. - Temesvár u.

(146496)

Jeges utca

Szerencse u. - Hajnalcsillag u.

(156576)

Hópehely utca

Temesvár u. - Hámán Katalin u.

(156329)

Jeges utca

Hajnalcsillag u. - Nagybánya u.

(150259/34)

Hosszúház utca

Vándor Sándor u. - Sallai Imre út

(155506)

Jókai Mór utca

Haladás u. - Ráday Gedeon u.

(153316)

Huba utca

Töhötöm u. - Álmos u.

(152145)

Jósika utca

Darányi Ignác u. - Margó Tivadar u.

(146090)

Hubay Jenő utca

Mednyánszky u. - Benczúr u.

(158785)

József Attila utca

Szt. László u. - Honvéd u.

(146223)

Hubay Jenő utca

Benczúr u. - Kupeczky János u.

(158807)

József Attila utca

Honvéd u. - Rozsnyó u.

(146306)

Hubay Jenő utca

Kupeczky János u. - Semmelweis u.

(158936)

József Attila utca

Rozsnyó u. - Bajcsy Zsilinszky út

(146638)

Hubay Jenő utca

Semmelweis u. - Dávid Ferenc u.

(159056)

József Attila utca

Varga Katalin u. - Nagyszalonta u.

(146708)

Hubay Jenő utca

Dávid Ferenc u. - Bihar u.

(159077)

József Attila utca

Bajcsy Zsilinszky út - Varga Katalin u.

(151645)

Hunyadi László utca

Parázs u. - Dembinszky u.

(152436)

József utca

Üllői út - Egressy Gábor u.

(151742)

Hunyadi László utca

Dembinszky u. - Reviczki Gyula u.

(152527)

József utca

Egressy Gábor u. - Fonal u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(152617)

József utca

Fonal u. - Nefelejcs u.

(140035)

Kérész utca

Kettős-Kőrös u. - Szálfa u.

(145201/24)

Juharos sor

Krepuska Géza sétány - Csörgőfa u.

(158414)

Késmárk utca

Kassa u. - Selmecbánya u.

(145201/67)

Juharos sor

Csörgőfa u. - Fenyőfa u.

(158439)

Késmárk utca

Üllői út - Kassa u.

(144907)

Juhász József utca

Kisfaludy u. - Határ út

(140022)

Kettős-körös utca

Nagykőrösi út - Oszkó u.

(143279)

Kalász utca

Nagykőrösi út - Ady Endre u.

(147772)

Kétújfalu utca

Tarkő u. - Királyhágó u.

(143508)

Kalász utca

Ady Endre u. - Kisfaludy u.

(147921)

Kétújfalu utca

Vedres Márk u. - Tarkő u.

(140228)

Kálmán utca

Lőrinci út - István u.

(153624)

Keve utca

Vajk u. - Nimród u.

(143189/1)

Kancsó utca

Igric u. - Gesztenye u.

(147706)

Kevermes utca

Drávafok u. - Óhuta u.

(143189/2)

Kancsó utca

Igric u. - Gesztenye u.

(147732)

Kevermes utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(143744)

Kapocs utca

Vasút u. - Határ út

(145430)

Kevevári utca

Somlókert u. - Halomegyházi u.

(145735)

Kara utca

Háromszéki u. - Gyergyó u.

(147442)

Kézdivásárhely utca

Tarkő u. - Marosvásárhely u.

(154165)

Karinthy Frigyes utca Frangepán u. -

(147619)

Kézdivásárhely utca

Fogaras u. - Tarkő u.

(154202)

Karinthy Frigyes utca Martinovics tér - Frangepán u.

(152186)

Kézmľves utca

Tinódi u. - Lakatos u.

(157859)

Kárpát utca

Vág u. - Pozsony u.

(150353/10)

Kinizsi Pál utca

Baross u. - Margó Tivadar u.

(152635)

Kártoló utca

Üllői út - Malomkő u.

(148615)

Kisasszonyfa utca

Szalafő u. - Fiume u.

(146934)

Kaszás utca

Vecsési u. - Duna u.

(140492)

Kisfaludy utca

Vezér u. - Nemes u.

(156380)

Kaszás utca

Jeges u. - Nap u.

(140784)

Kisfaludy utca

Szálfa u. - Vezér u.

(156399)

Kaszás utca

Duna u. - Jeges u.

(143741)

Kisfaludy utca

Kapocs u. - Gyál

(143938)

Katinka utca

Kisfaludy u. - Deák Ferenc u.

(143957)

Kisfaludy utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(150416)

Katona József utca

Margó Tivadar u. - Szélmalom u.

(144693)

Kisfaludy utca

Nemes u. - Szigeti Kálmán u.

(155610)

Kavicsbánya utca

Gulner Gyula u. - Vajda János u.

(159286)

Kiskőszeg utca

Fülek u. - Lőcse u.

(155707)

Kavicsbánya utca

Vajda János u. - Vág u.

(141638)

Kispesti utca

Szélső u. - Nagykőrösi út

(145877)

Kékes utca

Gyergyó u. - Esze Tamás u.

(152253)

Kiss Ernô utca

Tinódi u. - Lakatos u.

(142944)

(154861)

Kiss János utca

Nefelejcs u. - Székely György u.

(154912)

Kiss János utca

Székely György u. - Fedezék u.

(151714)

Klapka György utca

Hunyadi László u. - Darányi Ignác u.

(147887)

Kolbányi Géza utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(148001)

Kolbányi Géza utca

Drávafok u. - Halomi út

(151056)

Kelme utca
Szövet u. - Nagykőrösi út
Kemény
Zsigmond
utca
Üllői út - Kossuth L. u.
Kemény
Zsigmond
utca
Kossuth L. u. - Batthyány L. u.
Kemény
Zsigmond
utca
Batthyány L. u. - Margó T. u.

(148433/2)

Kolbányi Géza utca

Flór Ferenc u. - Kétújfalu u.

(145221)

Kerékkötő út

(150260)

Kolozsvár utca

Baross u. - Sallai Imre út

(156006)

Kerékkötő út

(151190)

Kolozsvár utca

Darányi Ignác u. - Baross u.

(156023/6)

Kerékkötő út

(157888)

Komárom utca

Vág u. - Pozsony u.

(150868)
(150946)

Ganz Ábrahám u. - Gyál

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(153174)

Kond utca

Előd u. - Árpád u.

(141074)

Kölcsey utca

Arany János u. - Törvény u.

(153212)

Kond utca

Árpád u. - Töhötöm u.

(141455)

Kölcsey utca

Szálfa u. - Arany János u.

(153328)

Kond utca

Töhötöm u. - Álmos u.

(144182)

Kölcsey utca

Szigeti K. u. - Kapocs u.

(158553)

Korpona utca

Pöstyén tér - Szt. László u.

(144253)

Kölcsey utca

Csokonai u. - Szigeti K. u.

(150891)

Kossuth Lajos út - Üllői út

(144345)

Kölcsey utca

Nemes u. - Csokonai u.

(143263)

Kömény utca

Kalász u. - Gyál

(145201/44)

Körisfa utca

Nemes u. - Péteri út

(158144)

Körmöcbánya utca

Üllői út - Kassa u.

(157070)

Kosár utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca
Kosztolányi
utca

(146618)

(154768)
(154829)
(154893)
(154959)
(155023)
(155785)
(155862)
(155924)
(155974)
(157019)
(157035)

Dezső
Thököly u. - Cserép u.
Dezső
Cserép u. - Kiss J. u.
Dezső

(158171)

Körmöcbánya utca

Kassa u. - Selmecbánya u.

Kiss J. u. - Derkovits u.

(148405)

Körös utca

Flór Ferenc u. - Szamos u.

Derkovits u. - Babits M. u.

(143408)

Köztársaság útja

Nagykörösi út - Ady E. u.

(143654)

Köztársaság útja

Ady E. u. - Kisfaludy u.

(157727)

Krasznahorka utca

Vág u. - Pakura tavak

(145201/22)

Krepuska Géza sétány Nemes u. - Péteri út

(150228/79)

Kriza János sétány

Benedekfalva u. - Gilice tér

(154234)

Krúdy Gyula utca

Martinovics tér- Ker. határ

(154309)

Krúdy Gyula utca

Móra F. u. - Martinovics tér

(155289)

Kubinyi Imre utca

Üllői út - Pálma u.

(145901)

Kulich Gyula utca

Gyergyó u. - Esze Tamás u.

(153467)

Kupa utca

Attila u. - Vajk u.

(153658)

Kupa utca

Vajk u. - Zalán u.

(146264)

Kupeczky János utca Üllői út - Szinyei Merse Pál u.

Dezső
Dezső
Babits M. u. - Ráday G. u.
Dezső
Ráday G. u. - Gerely u.
Dezső
Gerely u. - Móricz Zs.u.
Dezső
Móricz Zs.u. - Tóth Á.u.
Dezső
Tóth Á.u. - Désháza u.
Dezső
Désháza u. - Nagykanizsa u.
Dezső
Nagykanizsa u. - Holló L. u.

(156557)

Kuróczy Pál utca

Nagyszalonta u. - Hópehely u.

Holló L. u. - Erdért

(158895)

Kuróczy Pál utca

Rózsnyó u. - Bajcsy Zs.u.

Ködmön utca

Rába u. - Barcika tér

(159198)

Kuróczy Pál utca

Varga K. u. - Nagyszalonta u.

(146841)

Ködmön utca

Népes u. - Rába u.

(159239)

Kuróczy Pál utca

Bajcsy Zs.u. - varga K. u.

(146916)

Ködmön utca

Kaszás u. - Népes u.

(148272)

Küküllő utca

Körös u. - Iparvasút u.

(146953)

Ködmön utca

Bakonybánk u. - Kaszás u.

(142137)

Lajos utca

Somberek sor - Eke u.

(146986)

Ködmön utca

Nagybánya u. - Bakonybánk u.

(142630)

Lajos utca

Eke u. - Dózsa Gy. u.

(154072)

Kőkert utca

Móra Ferenc u. - Kerülethatár

(157226)

Lajta utca

Gyömrői út - Ferihegyi út

(140717)

Kölcsey utca

Vezér u. - Nemes u.

(148755)

Lakitelek utca

Mályinka u. - Fiume u.

(141001)

Kölcsey utca

Törvény u. - Vezér u.

(153609)

Láncszem utca

Avar u. - Nimród u.

Dezső

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(143499)

Lant utca

Kalász u. - Gyál

(146171)

Mányoki Ádám utca

Fráter Lóránd u. - Szinyei Merse Pál u.

(148738)

Lászlófalva utca

Lakitelek u. - Fiume u.

(159839)

Máramarossziget utca Üllői út - Kassa u.

(157600)

Latorca utca

Szemere tér - Sajó u.

(159855)

Máramarossziget utca Kassa u. - Zilah u.

(143375)

Lea utca

Nagykörösi út - Ady E. u.

(159893)

Máramarossziget utca Zilah u. - Nyíregyháza u.

(143615)

Lea utca

Ady E. u. - Kisfaludy u.

(146569)

Marczali tér

Rába u. - Marczali tér

(153722)

Lehel utca

Vajk u. - Zalán u.

(148909)

Márfa utca

Sallai I. u. - Nemeske u.

(153779)

Lehel utca

Zalán u. - Caba u.

(150228/84)

Margó Tivadar utca

Sallai I. u. - Benedekfalva u.

(144712)

Lenke utca

Kisfaludy u. - Deák Ferenc u.

(150228/164)

Margó Tivadar utca

Benedekfalva u. - Ipacsfa u.

(152445)

Lenkei utca

Üllői út - Egressy G. u.

(150255)

Margó Tivadar utca

Kinizsi P. u. - Sallai I. u.

(152492)

Lenkei utca

Egresy G. u. - Fonal u.

(156531)

Maros utca

Nyíregyháza u. - Temesvár u.

(152619)

Lenkei utca

Fonal u. - Nefelejcs u.

(147180)

Marosvásárhely utca

Üllői út - Székelyudvarhely u.

(158088)

Léva utca

Kassa u. - Selmecbánya u.

(147396)

Marosvásárhely utca

Székelyudvarhely u. - Halomi út

(158115)

Léva utca

Üllői út - Kassa u.

(151626)

Mátyás király utca

Parázs u. - Dembinszky u.

(153405)

Levente utca

Attila u. - Csarnóta u.

(151787)

Mátyás király utca

Dembinszky u. - Reviczki Gyula u.

(154568)

Liget utca

Teleki u. - Gyöngyvirág u.

(153016)

Megyer utca

Felsőcsatári út - Örs u.

(151866)

Liszt Ferenc köz

XIX.ker. - Hengersor u.

(156417)

Mérő utca

Jeges u. - Nap u.

(159323)

Lomnic utca

Kassa u. - Tátrafüred tér

(156491/2)

Mérő utca

Nap u. - Szinyei Merse Pál u.

(159379)

Lomnic utca

Üllői út - Kassa u.

(151472)

Mikes Kelemen utca

Kolozsvár u. - Csapó u.

(158224)

Losonc utca

Kassa u. - Selmecbánya u.

(154458)

Mikszáth Kálmán utca Nefelejcs u. - Jegenye fasor

(158254)

Losonc utca

Üllői út - Kassa u.

(155107)

Mikszáth Kálmán utca Üllői út - Nefelejcs u.

(159407)

Lőcse utca

Üllői út - Kassa u.

(154326)

Móra Ferenc utca

(159459)

Lőcse utca

Kassa u. - Zilah u.

(155894)

Móricz Zsigmond utca Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.

(159461)

Lőcse utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(155947)

Móricz Zsigmond utca Székely Gy. u. - Fedezék u.

(156209)

Lugos utca

Nagybecskerek u. - Nagybánya u.

(159692)

Munkács utca

Üllői út - Kassa u.

(140135)

Lujza utca

Kisfaludy u. - Lőrinci út

(159717)

Munkács utca

Kassa u. - Zilah u.

(151996)

Madách Imre utca

Endrődi S. u. - Darányi I. u.

(159734)

Munkács utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(152099)

Madách Imre utca

Darányi I. - Margó T. u.

(148537)

Muraköz utca

Zenta u. - Fiume u.

(148925)

Madarász utca

Sallai I. u. - Nemeske u.

(154653)

Muskátli utca

Nefelejcs u. - Virág u.

(149354)

Madarász utca

Üllői út - Sallai I. u.

(154123)

Nádasdy utca

Móra Ferenc u. - Martinovics tér

(150235)

Makói utca

Városház u. - Margó Tivadar u.

(154136)

Nádasdy utca

Martinovics tér - Frangepán u.

(152636)

Malomkő utca

Kártoló u. - Nefelejcs u.

(152613)

Nágocs utca

József u. - Ferenc u.

(149008/1)

Mályinka utca

Fogoly u. - Bököny u.

(154753)

Nagy Jenő utca

Thököly út - Cserép u.

Tünde u. - Csévéző u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(156594)

Nagybecskerek utca

Hámán Katalin u. - Temesvár u.

(149923)

Nemeske utca

Fogoly u. - Galamb u.

(156708)

Nagybecskerek utca

Hámán Katalin u. - Lugos u.

(152319)

Németh József utca

Tinódi u. - Üllői út

(159991)

Nagybecskerek utca

Temesvár u. - Nyíregyháza u.

(146880)

Népes utca

Vecsési út - Duna u.

(147898)

Nagyenyed utca

Kétújfalu u. - Drávafok u.

(156416)

Népes utca

Duna u. - Jeges u.

(147984)

Nagyenyed utca

Drávafok u. - Üllői út

(153496)

Nimród utca

Attila u. - Vajk u.

(157027)

Nagykanizsa utca

Akadály u. - Székely György u.

(153629)

Nimród utca

Vajk u. - Zalán u.

(156542)

Nagyszalonta utca

Nyíregyháza u. - Pataki István u.

(153813)

Nimród utca

Zalán u. - Csaba u.

(148197)

Nagyszeben utca

Halomi út - Torockó u.

(153879)

Nimród utca

Csaba u. - Csongor u.

(148338)

Nagyszeben utca

Torockó u. - Üllői út

(153944)

Nimród utca

Csongor u. - Tünde u.

(157914)

Nagyszombat utca

Vág u. - Pozsony u.

(154010)

Nimród utca

Tünde u. - Tarcsay Vilmos u.

(159814)

Nagyszőlő utca

Üllői út - Kassa u.

(154044)

Nimród utca

Tarcsay Vilmos u. - Kőkert u.

(159871)

Nagyszőlős utca

Kassa u. - Zilah u.

(154102)

Nimród utca

Kőkert u. - Martinovics tér

(159872)

Nagyszőlős utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(137671/4)

Nincs utcanév

Toldi Miklós u. - XVII. Ker.

(146427)

Nap utca

Szerencse u. - Semmelweis u.

(137673)

Nincs utcanév

Gyömrői út - Ferihegyi repülőtér

(146517)

Nap utca

Hajnalcsillag u. - Szerencse u.

(137677)

Nincs utcanév

(156310)

Nap utca

Bakonybánk u. - Vízöntő u.

(156435)

Nap utca

Vízöntő u.

(137679)

Nincs utcanév

Csévéző u. - Ferihegyi repülőtér
XVII. Ker. Csévéző u. - Ferihegyi
repülőtér

(156455)

Nap utca

Vízöntő u. - Hajnalcsillag u.

140006

Nincs utcanév

Ipacsfa u. ipartelep

(155643)

Napfürdő utca

Gulner Gyula u. - Vajda János u.

140008

Nincs utcanév

Nagykőrösi út - Ipacsfa u.

(155684)

Napfürdő utca

Vajda János u. - Földváry u.

(140037/3)

Nincs utcanév

Kettős Körös u. - Szálfa u.

(155728)

Napfürdő utca

Földváry u. - Vág u.

(140039/3)

Nincs utcanév

Kettős Körös u. - Szálfa u.

(140074)

Napló utca

Szálfa u. - Törvény u.

(140042/3)

Nincs utcanév

Kettős Körös u. - Szálfa u.

(140276)

Napló utca

Törvény u. - Vezér u.

(140045/3)

Nincs utcanév

Kettős Körös u. - Szálfa u.

(140445)

Napló utca

Vezér u. - Nemes u.

(140047/3)

Nincs utcanév

Kettős Körös u. - Szálfa u.

(143862)

Napló utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(140057/2)

Nincs utcanév

Szálfa u. - Vezér u.

(144785)

Napló utca

Juhász József u. - Szigeti Kálmán u.

(140483)

Nincs utcanév

Kisfaludy u. - István u.

(144988)

Napló utca

Nemes u. - Juhász József u.

(141155)

Nincs utcanév

Ady Endre u. - Rákóczi Ferenc u.

(140477)

Nemes utca

Nagykőrösi út - Határ út

(142876/34)

Nincs utcanév

Igric u. - Belsőmajor

(145110)

Nemes utca

Határ út - Fenyőfa u.

(142876/42)

Nincs utcanév

Pamut u. folytatása

(156083)

Nemes utca

Nagykőrösi u. - Alacskai út

(143152)

Nincs utcanév

Solymász u. - Igric u.

(148958)

Nemeske utca

Sas u. - Bököny u.

(145201/52)

Nincs utcanév

Tölgy u.

(149030)

Nemeske utca

Galamb u. - Sas u.

(145201/54)

Nincs utcanév

Tölgy u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(145201/56)

Nincs utcanév

Tölgy u.

(150228/135)

Nincs utcanév

Vaskút u. - Sólyom u.

(145201/72)

Nincs utcanév

Kőrisfa u. - Tölgy u.

(150228/140)

Nincs utcanév

Margó Tivadar u. - Vaskút u.

(145201/74)

Nincs utcanév

Kőrisfa u. - Tölgy u.

(150228/166)

Nincs utcanév

Megszűnt

(145201/84)

Nincs utcanév

Határ út - Akácos u.

(150228/167)

Nincs utcanév

Megszűnt

(145201/102)

Nincs utcanév

Határ út - Akácos u.

(150228/169)

Nincs utcanév

Megszűnt

(145201/119)

Nincs utcanév

Akácos u. - Bükk u.

(150259/42)

Nincs utcanév

Vikár Béla u.

(145201/126)

Nincs utcanév

Akácos u. - Bükk u.

(150259/46)

Nincs utcanév

Vándor Sándor köz

(145690)

Nincs utcanév

Háromszéki u. - Gyergyó u.

(150259/48)

Nincs utcanév

(145828)

Nincs utcanév

Hét vezér tér

150259/62

Nincs utcanév

(146558)

Nincs utcanév

Marczali tér

(150259/129)

Nincs utcanév

(147759/9)

Nincs utcanév

Halomi út - Halomi laktanya

(150259/133)

Nincs utcanév

(147759/28)

Nincs utcanév

Tarkő u. - Halomi laktanya

(150259/137)

Nincs utcanév

(147759/41)

Nincs utcanév

Kétújfalu u. Halomi laktanya

(151159/27)

Nincs utcanév

(147759/54)

Nincs utcanév

Kétújfalu u. Halomi laktanya

(151159/31)

Nincs utcanév

(147759/64)

Nincs utcanév

Kétújfalu u. Halomi laktanya

(151159/35)

Nincs utcanév

(147759/76)

Nincs utcanév

Halomi laktanya

151159/37

Nincs utcanév

(147759/77)

Nincs utcanév

Kétújfalu u. - Halomi út

(152075)

Nincs utcanév

Darányi Ignác u.

(147760/1)

Nincs utcanév

Kétújfalu u. vége

(152200)

Nincs utcanév

Kiss Ernő u. - Egressy Gábor u.

(147784)

Nincs utcanév

Flór Ferenc lakótelep

(152310)

Nincs utcanév

Németh J. u. - Kiss Ernő u.

(149029/13)

Nincs utcanév

Nemeske u. - Dráva u.

(152358)

Nincs utcanév

Bem u. Üllői út - Németh J. u. között

(150228/45)

Nincs utcanév

Margó Tivadar u. - Sina Simon sétány

152616/2

Nincs utcanév

(150228/47)

Nincs utcanév

Margó Tivadar u. - Sina Simon sétány

(150228/51)

Nincs utcanév

Margó Tivadar u. - Sina Simon sétány

(152623)

Nincs utcanév

Gölle u.
Fonal u. - Nefelejcs u. között a Béla u.nál

(150228/53)

Nincs utcanév

Margó Tivadar u. - Sina Simon sétány

(152649/15)

Nincs utcanév

Alsó erdősor u.

(150228/58)

Nincs utcanév

Sina Simon sétány - Tövishát u.

(152649/21)

Nincs utcanév

Alsó erdősor u.

(150228/60)

Nincs utcanév

Sina Simon sétány - Tövishát u.

(152776)

Nincs utcanév

Alpár u. - Koppány u.

(150228/64)

Nincs utcanév

Sina Simon sétány - Tövishát u.

(152796)

Nincs utcanév

Ajtony u. - Gyömrői út

(150228/66)

Nincs utcanév

Sina Simon sétány - Tövishát u.

(152818)

Nincs utcanév

Ajtony u. - Gyömrői út

(150228/96)

Nincs utcanév

Visnyovszky Lajos u.

(152820)

Nincs utcanév

Ajtony u. - Gyömrői út

(150228/105)

Nincs utcanév

Dombgarázs

(152836)

Nincs utcanév

Ajtony u. - Gyömrői út

(150228/106)

Nincs utcanév

Dombgarázs

(153081/19)

Nincs utcanév

Örs u. - Attila u.

(150228/130)

Nincs utcanév

Benedekfalva u. - Sólyom u.

(153081/40)

Nincs utcanév

Örs u. - Attila u.

Sárközi György sétány

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(153081/56)

Nincs utcanév

Örs u. - Attila u.

(156080)

Nincs utcanév

Almáskert

(154445)

Nincs utcanév

Gyömrői út - Pestszentlőrinc V.á.

(156087)

Nincs utcanév

Almáskert

(154446)

Nincs utcanév

Jegenye fasor - Gyömrői út

(156095)

Nincs utcanév

Almáskert

(154449)

Nincs utcanév

Jegenye fasor

(156097)

Nincs utcanév

Almáskert

(154456/2)

Nincs utcanév

Jegenye fasor 17.mellett

(156100)

Nincs utcanév

Almáskert

(154608/2)

Nincs utcanév

Csörötnek u. - Szil u.

(156103)

Nincs utcanév

Almáskert

(154631/2)

Nincs utcanév

Csörötnek u.

(156109)

Nincs utcanév

Almáskert

(154685)

Nincs utcanév

Szegfű u. - Fedezék u.

0156140/2

Nincs utcanév

(154696)

Nincs utcanév

Muskátli u.

(156142)

Nincs utcanév

(154722)

Nincs utcanév

Thököly út a Nefelejcs u.-tól

(156144/2)

Nincs utcanév

(155421)

Nincs utcanév

Kossuth Lajos tér É-i része

(156150)

Nincs utcanév

Szövet u. (lakótelep)

(155447/4)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(156153)

Nincs utcanév

Szövet u. (lakótelep)

(155447/6)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(156158/2)

Nincs utcanév

Szövet u. (Belsőmajor)

(155447/9)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(156723)

Nincs utcanév

838 szelvény

(155447/12)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(156724)

Nincs utcanév

838 szelvény

(155447/15)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(156726)

Nincs utcanév

838 szelvény

(155447/18)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(157074/5)

Nincs utcanév

Akadály u. vége

(155447/30)

Nincs utcanév

Téglagyári terület

(157112)

Nincs utcanév

Gyömrői út - Batár u.

(155754)

Nincs utcanév

Reményik Sándor u.

(157173)

Nincs utcanév

Batár u. - Lajta u.

(155964/2)

Nincs utcanév

Nefelejcs u. - Akadály u.

(157554)

Nincs utcanév

Szemere tér mellett

(156001)

Nincs utcanév

(157580)

Nincs utcanév

Sajó u.

(156004)

Nincs utcanév

(157657/1)

Nincs utcanév

Krasznahorka u. felett

(156023/3)

Nincs utcanév

Kerékkötő u. 35.mögött

(145201/20)

Nyárfás sor

Bükk u. - Krepuska G. sétány között

(156042)

Nincs utcanév

Kerékvágás u. - Kerékkötő u.

(145201/26)

Nyárfás sor

Csörgőfa u. - Krepuska G. sétány között

(156044/1)

Nincs utcanév

(145201/69)

Nyárfás sor

Fenyőfa u. - Csörgőfa u.

(156045)

Nincs utcanév

(145201/133)

Nyárfás sor

Bükk u. - Akácos u.

(156046/1)

Nincs utcanév

Aratás u.

(151411)

Nyerges köz

Csapó u. - Parázs u.

(156046/51)

Nincs utcanév

Boronás u.

(151517)

Nyerges köz

Kolozsvár u. - Csapó u.

(156046/97)

Nincs utcanév

Szántás u.

(140149)

Nyíl utca

Kisfaludy u. - Lőrinci út

(156066)

Nincs utcanév

Alacskai út - Határ út

(158702)

Nyíregyháza utca

Honvéd u. - Bajcsy Zs. Út

(156071)

Nincs utcanév

Almáskert

(159256)

Nyíregyháza utca

Bajcsy Zs. Út - Nagybánya u.

(156076)

Nincs utcanév

Almáskert

(157830)

Nyitra utca

Kárpát u. - Érsekújvár u.

Nagykőrösi út (Bivalyrét)

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(147704)

Óhuta utca

Nagyenyed u. - Tarkő u.

(140527)

Podhorszky utca

Vezér u. - Nemes u.

(148077)

Óhuta utca

Körös u. - Vedres Márk u.

(140823)

Podhorszky utca

Törvény u. - Vezér u.

(148094)

Óhuta utca

Vedres Márk u. - Kolbányi Géza u.

(141252)

Podhorszky utca

Arany János u. - Törvény u.

(148109/2)

Óhuta utca

Kolbányi Géza u. - Nagyenyed u.

(141295)

Podhorszky utca

Szálfa u. - Arany János u.

(148250)

Olt utca

Halomi út - Küküllő u.

(143993)

Podhorszky utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(152990)

Ond utca

Megyer u. - Előd u.

(144530)

Podhorszky utca

Nemes u. - Csokonai u.

(153047)

Ond utca

Gyömrői út - Megyer u.

(144659)

Podhorszky utca

Csokonai u. - Szigeti Kálmán u.

(153119)

Ond utca

Előd u. - Árpád u.

(157335)

Poprád utca

Ferihegyi út - Forgó u.

(153239)

Ond utca

Árpád u. - Töhötöm u.

(146343)

Pósa Lajos utca

Semmelweis u. - Kupeczky János u.

(153276)

Ond utca

Töhötöm u. - Álmos u.

(140566)

Póth Irén utca

Vezér u. - Nemes u.

(147675)

Orsovahida utca

Halomi út - Brassó u.

(140861)

Póth Irén utca

Törvény u. - Vezér u.

(140054)

Oszkó utca

Kettős-Kőrös u. - Szálfa u.

(141217)

Póth Irén utca

Arany János u. - Törvény u.

(140055)

Oszkó utca

Kettős-Kőrös u. - Szálfa u.

(141309)

Póth Irén utca

Szálfa u. - Arany János u.

(156093)

Oszkó utca

Kettős-Kőrös u. - Szálfa u.

(144027)

Póth Irén utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(142748)

Ózon utca

Dózsa György út - Belsőmajor

(144492)

Póth Irén utca

Nemes u. - Csokonai u.

(153080)

Örs utca

Gyömrői út - Előd u.

(144628)

Póth Irén utca

Csokonai u. - Szigeti Kálmán u.

(149406)

Pacsirta utca

Wlassics Gy. U. - Sallai Imre u.

(157923)

Pozsony utca

Üllői út - Érsekújvár u.

(155260)

Pálma utca

Teleki u. - Gyöngyvirág u.

(157982)

Pöstyén tér

Pöstyén tér

(156613)

Pancsova utca

Temesvár u. - Hámán Katalin u.

(146824)

Rába utca

Vecsési u. - Marczali tér

(156685)

Pancsova utca

Hámán Katalin u. - Lugos u.

(147022)

Rába utca

Üllői út - Vecsési u.

(159973)

Pancsova utca

Nyíregyháza u. - Temesvár u.

(140604)

Rákóczi utca

Vezér u. - Nemes u.

(151396)

Parázs utca

Darányi I. u. - Vörösmarty M. u.

(140897)

Rákóczi utca

Törvény u. - Vezér u.

(151609)

Parázs utca

Vaslemez u. - Darányi Ignác u.

(141181)

Rákóczi utca

Arany János u. - Törvény u.

(157238)

Párkány utca

Lajta u. - Gyömrői út

(141333)

Rákóczi utca

Szálfa u. - Arany János u.

(148664)

Pátyod utca

Szalafő u. - Fiume u.

(144064)

Rákóczi utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(143444)

Paula utca

Vasút u. - Ady Endre u.

(144451)

Rákóczi utca

Nemes u. - Csokonai u.

(143697)

Paula utca

Ady Endre u. - Kisfaludy u.

(144600)

Rákóczi utca

Csokonai u. - Szigeti Kálmán u.

(142846)

Pázsit utca

Pamut u. - Gyöngyperje u.

(148941)

Regöly utca

Sallai Imre u. - Nemeske u.

(142906/1)

Pázsit utca

Gyöngyperje u. - Csolt u.

(151886)

Reviczky Gyula utca Liszt Ferenc u. - Vörösmarty u.

(142906/2)

Pázsit utca

Gyöngyperje u. - Csolt u.

(155367)

Rezeda utca

Gyöngyvirág u. - Thököly út

(149150)

Péterhalmi utca

Gilice tér

(154295)

Riedl Frigyes utca

Rím u. - Csévéző u.

(145201/59)

Péteri út

Határ út - Alacskai út

(154296)

Riedl Frigyes utca

Krúdy Gy. U. - Rím u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(150259/31)

Riesz Frigyes utca

Vándor Sándor u. - Sallai Imre út

(146789)

Sió utca

Rába u. - Barcika tér

(154266)

Rim utca

Móra Ferenc u. - kerülethatár

(146858)

Sió utca

Népes u. - Rába u.

(158306)

Rimaszombat utca

Kassa u. - Selmeczbánya u.

(146899)

Sió utca

Kaszás u. - Népes u.

(158332)

Rimaszombat utca

Üllői út - Kassa u.

(146970)

Sió utca

Bakonybánk u. - Kaszás u.

(155403)

Rózsa Ferenc utca

Gyönygyvirág u. - Thököly út

(147003)

Sió utca

Nagybánya u. - Bakonybánk u.

(158361)

Rozsnyó utca

Üllői út - Kassa u.

(151860)

Újtemetô utca

Hengersor u. - Darányi Ignác u.

(158389)

Rozsnyó utca

Kassa u. - Selmeczbánya u.

(143130)

Solymász utca

Szövet u. - Nagykőrösi út

(158490)

Rozsnyó utca

Selmecubánya u. - Szitnya u.

(150211)

Sólyom utca

Sallai Imre út - Petőfi Sándor u.

(158848)

Rozsnyó utca

Nyíregyháza u. - Május 1. Tér

(150228/77)

Sólyom utca

Kríza János u. - Közdűlő u.

(158849)

Rozsnyó utca

Szitnya u. - Nyíregyháza u.

(150228/80)

Sólyom utca

Kríza János u. - Sallai Imre út

(145665)

Rudawszky utca

Béke tér - Háromszéki u.

(145449)

Somlókert utca

Alacskai út - Halomi út

(157766)

Ruttka utca

Vág u. - Trencsén u.

(144920)

Stefánia utca

Nemes u. - Juhász József u.

(157574)

Sajó utca

Cser u. - Zemplén u.

(155749)

Szakály utca

Gulner Gyula u. - Vág u.

(157622)

Sajó utca

Bodva u. - Latorca u.

(145407)

Szakolcai utca

Somlókert u. - Halomegyházi u.

(157632)

Sajó utca

Ferihegyi út - Bodva u.

(148797)

Szalafô utca

Lakitelek u. - Gyékény tér

(142986/1)

Saláta utca

Kelme u. - Ár u.

(140056)

Szálfa utca

Nagykőrösi út - Határ út

(142986/2)

Saláta utca

Kelme u. - Ár u.

(148404)

Szamos utca

Körös u. - Iparvasút u.

(143080/1)

Saláta utca

Ár u. - Solymász u.

(155456)

Szarvascsárda tér

Üllői út - Czuczor Gergely u.

(143080/2)

Saláta utca

Ár u. - Solymász u.

(147080)

Szatmárnémeti utca

Kassa u. - Zilah u.

(143142)

Saláta utca

Solymász u. - Igric u.

(147104)

Szatmárnémeti utca

Üllői út - Kassa u.

(150228/111)

Sallai Imre utca

Ipacsfa u. - Margó Tivadar u.

(154509)

Széchenyi István utca Nefelejcs u. - Jegenye fasor

(148957)

Sas utca

Sallai Imre u. - Dráva u.

(155145)

Széchenyi István utca Üllői út - Nefelejcs u.

(149007)

Sas utca

Dráva u. - Mályinka u.

(154704)

Szegfű utca

(149329)

Sas utca

Bókay Árpád u. - Sallai Imre u.

(154783)

Székely György utca Thököly út - Derkovics u.

(158469)

Selmecbánya utca

Honvéd u. - Bajcsy Zs. Út

(154936)

Székely György utca Derkovics Gy. U. - Babits Mihály u.

(158521)

Selmecbánya utca

Pöstyén tér - Honvéd u.

(155044)

Székely György utca Babits Mihály u. - Ráday Gedeon u.

(146398)

Semmelweis utca

Üllői út - Szinyei Merse u.

(155811)

Székely György utca Ráday Gedeon u. - Gerely u.

(147584)

Sepsiszentgyörgy utca Nagyenyed u. - Tarkő u.

(155837)

Székely György utca Gerely u. - Holló Lajos u.

(154738)

Simonyi Géza utca

Thököly út - Cserép u.

(147228)

Székelyudvarhely utca Tarkő u. - Királyhágó u.

(150228/98)

Sina Simon sétány

Ipacsfa u. - Visnyovszky Lajos u.

(147561)

Székelyudvarhely utca Nagyenyed u. - Tarkő u.

(150228/117)

Sina Simon sétány

Visnyovszky Lajos u. - Goroszló u.

(149724)

Szélmalom utca

Petőfi Sándor u. - Garay u.

(150228/118)

Sina Simon sétány

Goroszló u. - Benedekfalva u.

(150115)

Szélmalom utca

Fürst Sándor u. - Petőfi Sándor u.

Virág u. - Fedezék u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(150448)

Szélmalom utca

Baross u. - Városház u.

(147758)

Tarkő utca

Kétújfalu u. - Halomi út

(150483)

Szélmalom utca

Városház u. - Fürst Sándor u.

(147810)

Tarkő utca

Flór Ferenc u. - Kétújfalu u.

(151123)

Szélmalom utca

Margó Tivadar u. - Baross u.

(154026)

Tartsay Vilmos utca

Móra Ferenc u. - kerülethatár

(142008)

Szélső utca

Hunyadi János u. - Eke u.

(153143)

Tas utca

Előd u. - Árpád u.

(142293)

Szélső utca

Eke u. - Felleg u.

(153229)

Tas utca

Árpád u. - Töhötöm u.

(142556)

Szélső utca

Felleg u. - Dózsa György u.

(153299)

Tas utca

Töhötöm u. - Álmos u.

(142776)

Szélső utca

Dózsa György u. - Belsőmajor

(158671)

Tátra utca

Honvéd u. - Rozsnyó u.

(158746)

Szent László utca

Honvéd u. - Rozsnyó u.

(159268)

Tátrafüred tér

Tátrafüred tér

(158765)

Szent László utca

József Attila u. - Honvéd u.

(154567)

Teleki utca

Nefelejcs u. - Liget u.

(158920)

Szent László utca

Rozsnyó u. - Bajcsy Zsilinszky út

(155218)

Teleki utca

Üllői út - Nefelejcs u.

(159122)

Szent László utca

Varga Katalin u. - Nagyszalonta u.

(156712)

Temesvár utca

Nagyszalonta u. - Nagybánya u.

(159141)

Szent László utca

Bajcsy Zsilinszky u. - Varga Katalin u.

(159218)

Temesvár utca

Varga Katalin u. - Nagyszalonta u.

(157517)

Szepes utca

Zemplén u. - Forgó u.

(144397)

Templom utca

Címer u. - Ady Endre u.

(146475)

Szerencse utca

Duna u. - Szinyei Merse Pál u.

(155423)

Thököly út

Üllői út - Nefelejcs u.

(144224)

Szigeti Kálmán utca

Vasút u. - Határ út

(150436)

Tiborc utca

Margó Tivadar u. - Szélmalom u.

(154602)

Szil utca

Teleki u. - Gyöngyvirág u.

(152378)

Tinódi utca

Üllői út - Nefelejcs u.

(146039)

Szinyei Merse utca

Semmelweis u. - Mednyánszky u.

(152647)

Tinódi utca

Nefelejcs u. - Alsó Erdősor u.

(146412)

Szinyei Merse utca

Hajnalcsillag u. - Semmelweis u.

(140058)

Tiszavirág utca

Szálfa u. - Vezér u.

(156253)

Szinyei Merse utca

Bakonybánk u. - Hajnalcsillag u.

(140335)

Tiszavirág utca

Vezér u. - Nemes u.

(158552)

Szitnya utca

Korpona u. - Honvéd u.

(143755)

Tiszavirág utca

Szigeti Kálmán u. - Kapocs u.

(158850)

Szitnya utca

Honvéd u. - Bajcsy Zs. Út

(144881)

Tiszavirág utca

Juhász József u. - Szigeti Kálmán u.

(142876/7)

Szövet utca

Pamut u. - Gesztenye u.

(145081)

Tiszavirág utca

Nemes u. - Juhász József u.

(147865/11)

Szűr utca

Körös u. - Vedres Márk u.

(154203)

Toldi Miklós utca

Martinovics tér - kerülethatár

(141596)

Táncsics Mihály utca Hunyadi János u. - Kispesti u.

(155540)

Tompa Mihály utca

Haladás u. - Ráday Gedeon u.

(141677)

Táncsics Mihály utca Kispesti u. - Bethlen Gábor u.

(155594)

Tompa Mihály utca

Ráday Gedeon u. - Gerely u.

(141971)

Táncsics Mihály utca Bethlen Gábor u. - Eke u.

(147264)

Torda utca

Beszterce u. - Székelyudvarhely u.

(142341)

Táncsics Mihály utca Eke u. - Felleg u.

(147312)

Torda utca

Brassó u. - Beszterce u.

(142534)

Táncsics Mihály utca Felleg u. - Dózsa György u.

(147371)

Torda utca

Halomi út - Brassó u.

(142787)

Táncsics Mihály utca Dózsa György u. - Belsőmajor

(148273)

Torockó utca

Iparvasút u. - Nagyenyed u.

(157304)

Tapolcsányi utca

Ferihegyi út - Forgó u.

(155753)

Tóth Árpád utca

Reményik Sándor u. - Nefelejcs u.

(153591)

Tarján utca

Avar u. - Zalán u.

(155962)

Tóth Árpád utca

Székely György u. - Fedezék u.

(147481)

Tarkő utca

Halomi út - Üllői út

(155963)

Tóth Árpád utca

Nefelejcs u. - Székely György u.

ALAPRENDELET

Hrsz.

Cím

Útszakasz

Hrsz.

Cím

Útszakasz

(153251)

Töhötöm utca

Felsőcsatári út - Attila u.

(159234)

Varga Katalin utca

Nyíregyháza u. - Pataki István u.

(145201/50)

Tölgy utca

Nemes u. - Péteri út

(149186)

Varjú utca

Petőfi Sándor u. - Sallai Imre u.

(145489)

Tölgyesi utca

Királyhágó út - Somlókert u.

(150164)

Varjú utca

Fürst Sándor u. - Petőfi Sándor u.

(148516)

Tömb utca

Zenta u. - Fiume u.

(145280)

Várkapitány utca

Halomegyházi u. - Ganz Ábrahám u.

(145779)

Török Bálint utca

Kara u. - Üllői út

(150482)

Városház utca

Kossuth L. u. - Üllői út

(140062)

Törvény utca

Erdősáv u. - Tiszavirág u.

(155553)

Vas gereben utca

Haladás u. - Ráday Gedeon u.

(140165)

Törvény utca

Kisfaludy u. - Erdősáv u.

(155587)

Vas gereben utca

Ráday Gedeon u. - Gerely u.

(141039)

Törvény utca

Ady E. u. -. - Kisfaludy u.

(155172)

Vásáros tér

Széchenyi István u. - Teleki u.

(150228/95)

Tövishát utca

Goroszló u. - Benedekfalva u.

(150184)

Vaskút utca

Sallai Imre út - Varjú u.

(157801)

Trencsén utca

Kárpát u. - Érsekújvár u.

(150228/82)

Vaskút utca

Kríza János u. - Sallai Imre út

(155387)

Tulipán utca

Gyöngyvirág u. - Thököly út

(151817)

Vaslemez utca

Új temető u. - Reviczky Gyula u.

(147648)

Tusnád utca

Halomi út - Brassó u.

(141513)

Vasút utca

Törvény u. - Nemes u.

(154618)

Tű utca

Csörötnek u. - Gyöngyvirág u.

(143221)

Vasút utca

Nemes u. - Gyál

(153983)

Tünde utca

Gyömrői út - Frangepán u.

(149949)

Vasvári Pál utca

Szélmalom u. - Üllői út

(158998)

Tüzér utca

Áchim András u. - Pataki István u.

(147014)

Vecsési utca

Nagybánya u. - Üllői út

(157455)

Ugocsa utca

Zemplén u. - Forgó u.

(147864)

Vedres Márk utca

Flór Ferenc u. - Drávafok u.

(148570)

Újvidék utca

Dráva u. - Fiume u.

(148012)

Vedres Márk utca

Drávafok u. - Halomi út

(159624)

Ungvár utca

Zilah u. - Nyíregyháza u.

(147865/22)

Véménd utca

Körös u. - Vedres Márk u.

(159645)

Ungvár utca

Kassa u. - Zilah u.

(149045)

Vércse utca

Sallai Imre u. - Nemeske u.

(159665)

Ungvár utca

Üllői út - Kassa u.

(149293)

Vércse utca

Bókay Árpád u. - Sallai Imre u.

(154394)

Úz utca

Gyömrői út - Gorkij u.

(150497)

Verebély utca

Szélmalom u. - Dobozi u.

(148314)

Uzsoki tér

Uzsoki tér

(145387)

Verőce utca

Somlókert u. - Halomegyházi u.

(142732)

Ültetvény utca

Kerülethatár - Dózsa György út

(155487)

Vers utca

Haladás u. - Ráday Gedeon u.

(155332)

Vadkert utca

Hársfa u. - Gyöngyvirág u.

(156631)

Versec utca

Temesvár u. - Hámán Katalin u.

(155748)

Vág utca

Üllői út - Szakály u.

(156666)

Versec utca

Hámán Katalin u. - Lugos u.

(157740)

Vág utca

Üllői út - Krasznahorka u.

(159954)

Versec utca

Nyíregyháza u. - Temesvár u.

(155621)

Vajda János utca

Üllői út - Szakály u.

(140302)

Vezér utca

Kisfaludy u. - Határ út

(148286)

Vajdahunyad utca

Üllői út - Nagyenyed u.

(140783)

Vezér utca

Vasút u. - Kisfaludy u.

(153362)

Vajk utca

Álmos u. - Előd u.

(150259/25)

Vikár Béla utca

Kinizsi Pál u. - Kele u.

(153552)

Vajk utca

Előd u. - Gyömrői út

(154652)

Virág utca

Gyöngyvirág u. - Thököly út

(145642)

Vak Bottyán utca

Királyhágó u. - Háromszéki u.

(148172)

Vízakna utca

Nagyszeben u. - Nagyenyed u.

(150259/136)

Vándor Sándor utca

Vándor Sándor köz - Vikár Béla u.

(140212)

Vonal utca

Lőrinci út - István u.

ALAPRENDELET
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(148025)

Wittman Viktor utca

Körös u. - Vedres Márk u.

(148038)

Wittman Viktor utca

Vedres Márk u. - Kolbányi Géza u.

(149415)

Wlassics Gyula utca

Madarász u. - Dalmady Gy. u.

(149686)

Wlassics Gyula utca

Garay u. - Madarász u.

(149803)

Petőfi u. - Garay u.

(149999)

Wlassics Gyula utca

Vasvári P. u. - Petőfi u.

(150639)

Wlassics Gyula utca

Városház u. - Vasvári P. u.

(150664)

Wlassics Gyula utca

Baross u. - Városház u.

(151024)

Wlassics Gyula utca

Kemény Zs.u. - Baross u.

(140007/2)

Zádor utca

Méta u. - Közdűlő u.

(148160)

Zágon utca

Halomi út - Vízakna u.

(153770)

Zalán utca

Gyömrői út - Álmos u.

(148049)

Zaláta utca

Vedres M. u. - Kolbányi G. u.

(148076)

Zaláta utca

Körös u. - Vedres M. u.

(147461)

Zalatna utca

Tarkő u. - Marosvásárhely u.

(157552)

Zemplén utca

Ferihegyi út - Sajó u.

(148492)

Zenta utca

Sallai Imre út - Dráva u.

(147066)

Zilah utca

Máramarossziget u. - Nagybánya u.

(159300)

Zilah utca

Bajcsy Zs. u. - Fülek u.

(159460)

Zilah utca

Fülek u. - Máramarossziget utca

(158615)

Zólyom utca

Szitnya u. - Hámán Katalin u.

(148868)

Zombor utca

Sallai Imre u. - Dráva u.

(143922)

Zöldmező utca

Kisfaludy u. - Deák Ferenc u.

(142087)

Zrínyi utca

Somberek sor - Eke u.

(142204)

Zrínyi utca

Eke u. - Felleg u.

(142605)

Zrínyi utca

Felleg u. - Dózsa Gy. út

(149047)

Zsalu utca

Sallai u. - Nemeske u.

(148640)

Zsira utca

Szalafő u. - Fiume u.

(157765)

Zsitva utca

Ruttka u. - Érsekújvár u.

(149079)

Zsukó utca

Sallai Imre út - Nemeske u.

ALAPRENDELET

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közutak jegyzéke

Csévéző utca
Ferihegyi reptérre vezető út szervizút (Csévéző u. – Ferihegy I.)
Ferihegyi reptérre vezető út
Gyömrői út
Haladás utca
Méta utca
Nagykőrösi út
Nemes u. (Fenyőfa u. – Alacskai u.)
Petőfi utca
Ráday G. utca (Haladás u. – Gyömrői út)
Sallai I. utca (Kolozsvár u. – Gilice tér)
Üllői út
Üllői út 807.,
Honvéd u. - Korpona u. - Érsekújvár u. - Krasznahorka u. - Holló u. - Ceglédi vasútvonal
által határolt terület,
Nagykőrösi út - Kettős Kőrös u. - Közdűlő u. - Bivalyrét dűlő által határolt terület,
Ajtony u. - Alpár u. - Gyömrői út melletti terület,
Kerékvágás u., Alacskai út melletti terület (Almáskert),
Belső Major,
Halmierdő,
Bivalyrét,
Ipartelep,
Malomkő u., Béla út melletti terület,
Szakály út - Vág u. - Gerely u. - Lőrinci temető által határolt terület.
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