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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2013. (....) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló  

16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § 

(1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterületekre. 
 
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, 
közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott egyéb ingatlanokra is, amennyiben ez az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján lehetséges.” 
 

2. § 
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a 
tulajdonos hozzájárulása, - illetve a konténer elhelyezés esetét kivéve- hozzájárulást is tartalmazó 
szerződés kötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. 
Közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül minden olyan jellegű használat, mely a 
közterületek társadalom által általánosan elfogadott illetve megszokott mindennapos használati 
funkciójától (Pl: közlekedés, pihenés, rekreációs tevékenység biztosítása) eltérő módú használatot 
eredményez.” 

 

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. § (3) c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve 
létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,” 

 
(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi új h) ponttal: 
 

„2. § (3) h) a közművek (közvilágítás, víz, gáz, csatorna, elektromos), illetve távközlési célú 
(optika, távközlés) vezetékek elhelyezése esetén, amennyiben a beruházó, közműszolgáltató, 
illetve ingatlantulajdonos a kártalanítás módjáról és összegéről az önkormányzattal megállapodott, 
vagy ennek hiányában a jogszabályok által előírt feltételeket teljesítette.” 

 
(4) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



„2. § (4) A (3) bekezdés a), c), f) és h) pontjaiban felsorolt tevékenységeket lehetőleg az 
igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a tevékenység megkezdésekor az 
Önkormányzatnál írásban be kell jelenteni.” 

 

3. § 
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 „4. § (2) A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három 
napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem, a filmforgatás célú kérelem, illetve a 3.§ (3) 
bekezdése szerinti kérelem–, továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, 
építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és 
a szerződésmegkötésére pedig a polgármester jogosult.” 

 

4. § 
A Rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„5. § (7) A Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterület-használati 
engedélyei kiadására vonatkozóan minden év október 31-éig pályázat kerül kiírásra, melyre a 
vendéglátó-helyiségek tulajdonosai/üzemeltetői nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírást, illetve 
ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság hagyja jóvá. A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területekre azt követően 
is benyújtható kérelem.” 
 

5. § 
A Rendelet 6. § (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„6. § (13) A kérelmező a polgármester, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság kérelmet elutasító döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti 15 napon 
belül a Képviselő-testületnél. A döntés felülvizsgálatára irányuló kérelmet a Képviselő-testület a soron 
következő rendes ülésén, amennyiben a kérelem benyújtása és a soron következő rendes ülés 
időpontja között kevesebb mint 8 nap van, úgy a második soron következő rendes ülésén bírálja el. A 
Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben hozott döntése ellen további jogorvoslatra nincs lehetőség.” 
 

6. § 
A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
“9. § (7) A közterület-használati díjakat Önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásával 
egyidejűleg minden évben felülvizsgálja. A jogosultnak a felülvizsgálatkor már kiadott közterület-
használati engedély alapján is a felülvizsgálatot követő díjtételt kell megfizetnie.” 
 

7. § 
(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) l) a FEV IX Zrt. vagyonkezelői tevékenységével összefüggésben a megbízása alapján történő 

építési és felújítási munkák elvégzésével kapcsolatos közterület-használatért.” 
 
(2) A Rendelet 15. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi új (n) ponttal: 
 

 „15. § (1) n) 30 percet meg nem haladó, a közterület lezárása nélküli filmforgatás esetén.” 



 
8. § 

A Rendelet kiegészül a következő új címmel és a hozzá tartozó 19/A. §-sal: 
 

„Speciális rendelkezések 
filmforgatás 

19/A. § 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele 
esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az 
esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult. 
(2) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben 
korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű, illetve a határos magántulajdonú ingatlanok használatát, 
és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai/használói 
részére. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján kiadott jóváhagyásban rögzíteni kell a (2) bekezdésben 
foglaltak alapján a közterület használatával kapcsolatos feltételeket, míg az (1) bekezdés szerinti 
elutasításban annak indokait. 
(4)A filmforgatás esetében a közterület-használat díj megállapítása során a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 
(5) A filmforgatásra használt közterület esetén a közterület-használati díj részletfizetésével, 
elengedésével kapcsolatban e rendelet szabályait kell alkalmazni.” 
 

9. § 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

10. § 
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

11. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
Döntési javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (….) 
önkormányzati rendeletét. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka 
  

 
Budapest, 2013. április 4.  



.../2013. (....) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet                                         

2. számú melléklete 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 

  

I. Kiemelt közterületek 
  

Cím szakaszhatár 

Angyal István tér 
Angyal István park,  
LOTTÓHÁZ előtti terület, Üllői út 39-43 előtt 

Angyal utca Soroksári út - Tűzoltó utca  

Bakáts tér Bakáts tér (kivéve templom) 

Bakáts utca Lónyay utca - Bakáts tér 

Bakáts utca Közraktár utca - Lónyay utca 

Berzenczey utca Mester utca - Üllői út 

Biblia köz Ráday utca - Kinizsi utca között "L" alakban 

Bokréta utca Mester utca - Üllői út 

Concordia köz Gizella sétány - Lechner Ö. fasor 

Csarnok tér Csarnok tér 

Dandár köz Gizella sétány - Lechner Ö. fasor 

Déli Határoló út  Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor MÜPA mellett 

Ferenc tér Ferenc tér 

Fővám tér   

Gát sétány Thaly Kálmán utca - Viola utca 

Ipar köz Gizella sétány - Lechner Ö. fasor 

Jungfer Gyula utca Bajor Gizi park - Lechner Ö. fasor 

Kinizsi utca Közraktár utca - Üllői út 

Közraktár utca   

Közparkok Belső- és Középső Ferencváros területén 

Lechner Ödön fasor Boráros tér - Lágymányosi híd 

Liliom utca Mester utca - Üllői út 

Mátyás utca Közraktár utca- Ráday utca 

Mester utca Ferenc krt. - Haller utca 

Nagyvárad tér Nagyvárad tér 

Páva utca  Üllői út - Mester utca 

Ráday utca Kálvin tér - Boráros tér 

Róth Miksa utca Bajor Gizi park - Lechner Ö. fasor 

Sóház utca Vámház krt. - Fővám tér 

Tinódi köz Gizella sétány - Lechner Ö. fasor 

Tompa utca Ferenc krt. - Ferenc tér 

Török Pál utca Lónyay utca - Ráday utca 

Vendel sétány Bokréta utca- Thaly Kálmán utca 

    

II. Minősített közterületek 
  

Cím szakaszhatár 

Czuczor utca Közraktár utca - Lónyay utca 

Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által 
határolt terület 

szerviz út kivételével 

Haller utca   



Határ út  38236/114 

Gönczy Pál utca Csarnok tér - Lónyay utca 

Imre utca Csarnok tér - Mátyás utca 

Köztelek utca Ráday utca - Üllői út 

Lónyay utca Boráros tér - Vámház krt. 

Pipa utca Vámház krt. - Csarnok tér 

Pöttyös utca - Üllői út sarok Metró felszín 

Thaly Kálmán utca Üllői út - Vendel utca 

Tinódi utca Soroksári út - Mester utca 

    

III. Általános elbírálású közterületek 
 

Cím szakaszhatár 

2. Sz. út  
(Gubacsi út 6/a-b (hrsz: 38113/37)) 

Külső Mester utca - Gubacsi út 

Aszódi utca Füleki utca utca - Ecseri út 

Aszódi utca Zombori utca - Füleki utca utca 

Aszódi utca Zombori utca - Szerkocsi utca 

Aranyvirág sétány Ifjúmunkás utca - Börzsöny utca 

Balázs Béla utca Ferenc tér - Haller utca 

Bárd utca Tóth Kálmán utca - csokoládégyár 

Beöthy utca sínek - Soroksári út ú t 

Börzsöny utca Dési Huber utca - Lobogói utca 

Csárdás köz Üllői út - Egyetértés utca 

Csengettyű utca Epreserdő utca - Toronyház utca 

Dandár utca Soroksári út - Mester utca 

Dési Huber utca Toronyház utca - Távíró utca 

Drégely utca Vaskapu utca - Mester utca 

Ecseri út Táblás utca - Aszódi utca út 

Ecseri út Gyáli út - Aszódi utca 

Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által 
határolt terület 

szerviz út 

Dési Huber utca Üllői út -Toronyház utca 

Egyetértés utca Toronyház - Távíró utca 

Epreserdő utca Ifjúmunkás - Napfény utca 

Epreserdő utca Ecseri út - Ifjúmunkás utca 

Erkel utca Csarnok tér - Üllői út 

Ernő utca Üllői út -Tűzoltó utca 

Ernő utca Tűzoltó utca - Haller utca 

Fegyvergyár utca Gubacsi út 24. és 26. között 

Fehérakác utca 3-as villamos pálya - Gyáli út 

Fehérholló utca Haller utca - László Kórház Sporttelepe 

Fék utca Mester utca - Gyáli út 

Forinyák Géza utca (SHELL kút mellett) Könyves K. krt. - Mester utca 

Földváry utca Soroksári út - Gubacsi út 

Friss utca Toronyház utca - Távíró utca 

Füleki köz sínek - Aszódi út 

Füleki utca Ferencváros pu. - Aszódi út 

Füleki utca Aszódi utca út - Gyáli út 

Gabona utca Liliom utca - Tinódi utca 

Gálya utca Közraktár utca - Lónyay utca 

Gát utca Thaly Kálmán utca - Haller utca 

Gubacsi út  Könyves K. krt. - Hentes utca 



Gubacsi út  Hentes utca - Szabadkai út 

Gyáli út Nagyvárad tér - Könyves K. krt. 

Gyáli út Könyves K. krt. - Fék utca 

Gyáli út Péceli Ecseri út 

Gyáli út Ecseri út - Illatos út 

Helyi kikötő utca Csepel rakpart - Duna 

Hentes utca Soroksári út - Gubacsi út 

Hídépítő utca Helyi kikötő úttól végig zsákutca 

Honvédmenház utca  Gubacsi útról nyílik 

Högyes Endre utca Knézits utca - Üllői út 

Hurok utca Ifjúmunkás utca - Ifjúmunkás utca 

Ifjúmunkás utca Epreserdő utca - Dési Huber utca 

Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Csárdás köz 

Illatos út Soroksári út - Nagykőrösi út 

Ipar utca Soroksári út - Mester utca 

Kén utca Soroksári út - Külső Mester utca 

Kiskalmár utca Gyáli út - Táblás utca 

Knézits utca Kinizsi utca - Bakáts tér 

Koppány utca Külső Mester utca - Soroksári út 

Kosárka sétány Epreserdő utca 

Külső Mester utca Illatos út - Könyves K. krt. 

Laczkovich utca Névtelen utca - Soroksári út 

Lenhossék utca Mester utca - Üllői út 

Lenkey János utca Könyves K krt. - Fék utca 

Lenkey János utca Vágóhíd - László Kórház Sporttelepe 

Likőr utca Vaskapu utcáról nyílik zsákutca 

Lobogói utca Börzsöny utca - Napfény utca 

Lobogói utca  Napfény utca - Toronyház utca 

Máriássy utca Soroksári út - Pékerdő 

Márton utca Mester utca - Üllői út 

Mester utca Haller utca - Máriássy utca 

Mihálkovics utca Tűzoltó utca - Üllői út 

Nádasdy utca Haller utca - Vágóhíd utca 

Napfény utca Távíró utca - Gyáli út 

Napfény utca  Dési Huber utca - Távíró utca 

Névtelen utca Mihálkovics utca - Haller utca 

Óbester utca Haller utca - Vágóhíd utca 

Osztag köz Osztag utca - Ecseri út 

Osztag utca Gyáli út - MÁV pu. kerítésig 

Pápay István utca Soroksári út - Vaskapu utca  

Péceli utca sínek - Gyáli út 

Pékerdő utca (Könyves Kálmán körút) Könyves Kálmán krt. - Vágóhíd utca 

Pöttyös utca Üllői út - Dési H. utca 

Réce utca Füleki utca - Ecseri út 

Remíz utca Fék utca Könyves K. krt. 

Sobieski János utca Üllői út - Gát utca 

Szabadkai út Soroksári út - Gubacsi út 

Szabadkai út Gubacsi út  (LIDL mellett) 

Szemafor köz Péceli út - Zombori út 

Szent Benedek utca Haller utca - Pápay István utca 

Szerelvény köz  Péceli út - Zombori utca 

Szerkocsi utca Aszódi utca - Gyáli út 



Táblás köz Táblás utca - Táblás köz 

Táblás köz Ecseri út - Kiskalmár u-ig (Táblás köz) 

Táblás köz épületek közötti kis utcák 

Táblás utca Ecseri út - Illatos út 

Tagló utca Soroksári út - Gubacsi út 

Távíró utca Üllői út - Távíró köz 

Távíró utca Távíró köz - Napfény utca 

Telepy utca Üllői út - Haller utca 

Thaly Kálmán utca Vendel utca - Mester utca 

Timót utca Soroksári úttól végig 

Tompa utca Bakáts tér - Ferenc krt. 

Toronyház utca Dési Huber utca - Lobogói utca 

Toronyház utca Ifjúmunkás utca - Dési Huber utca 

Toronyház utca Lobogói utca - Lobogói utca 

Tóth Kálmán utca Soroksári út - Mester utca 

Töltés köz Szerkocsi utca - Zombori utca 

Tűzoltó utca Ferenc krt. - Haller utca 

Üllői út Üllői út 147. előtti szervizút 

Üllői út Üllői út 149-167. előtt szervizút 

Üllői út Üllői út 169-199. előtt szervizút 

Vágóhíd utca Soroksári út - Nagyvárad tér 

Váltó köz Szerkocsi utca - Zombori utca 

Vasbakter köz Szerkocsi utca - Zombori utca 

Vaskapu utca Liliom utca - Tóth Kálmán utca 

Vendel utca Sobieski J. utca - Thaly K. utca 

Viola utca Mester utca - Üllői út 

Víztorony köz Szerkocsi utca - Zombori utca ("L" alak) 

Zombori utca Aszódi utca - M5 autó pálya 

Zsil utca Közraktár utca - Lónyay utca 

Mindazon közterületek amelyek az I., II., III. övezeti kategóriába nem kerültek felsorolásra. 

 

 

 



.../2013. (....) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet                                         

3. számú melléklete 

 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA 

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. normál 

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek 

a) Pavilon 
szeszesital kimérés nélkül 

7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  Pavilon 
szeszesital kiméréssel 

11 534 Ft/m2/hó 7 692 Ft/m2/hó 2 458 Ft/m2/hó 

b) Árusításra szolgáló 
ideiglenes asztal, guruló 
kocsi, állvány 

Amennyiben a területre érvényben levő részletes rendezési 
terv, illetve szabályozási előírások nem tiltják 

  - képeslap, hírlap,  
7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó   Könyv 

  - zöldség-gyümölcs, virág 7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  - csomagolt édesség, 
pirított magok, pattogatott 
kukorica sült gesztenye, 
vattacukor, főtt kukorica, 
jégkrém   

7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  - zsűrizett iparművészeti, 
nép-művészeti, 
képzőművészet, népi 
iparművészeti termékek 

3 846 Ft/m2/hó 2 564 Ft/m2/hó 820 Ft/m2/hó 

  - árusító és egyéb 
automata 

13 322 Ft/m2/hó 9 739 Ft/m2/hó 4 923 Ft/m2/hó 

c) Idényjellegű árusítás    

  - dinnye és őstermelői árus  3 696 Ft/m2/hó 1 130 Ft/m2/hó 

  - télálló alma, burgonya,    
  hagyma 

 
 

102 Ft/m2/nap 71 Ft/m2/nap 
  

d) Alkalmi árusítás    

  - fenyő őstermelői 812 Ft/nap/m2 595 Ft/m2/nap 277 Ft/nap/m2 

  - fenyőkereskedő 1 227 Ft/nap/m2 635 Ft/nap/m2 277 Ft/nap/m2 

  - ünnepek előtti vásár 
(karácsony, húsvét, Szt. 
István nap) 

2 259 Ft/m2/nap 2 259 Ft/m2/nap 1 027 Ft/m2/nap 

  - heti vásár és piac   78 Ft/nap/m2 

  - bolhapiac   90 Ft/nap/m2 

e) Mozgóárus 
mozgóárusítás: a 
kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 2. 
§ 17. pontja szerinti 
mozgóboltból történő 
értékesítési tevékenység, 
illetve minden olyan 
értékesítési tevékenység, 
mely az értékesítést végző 
személy közterület-
használat időtartama alatti 
helyének folyamatos vagy 

7 692 Ft/m2/nap 5 127 Ft/m2/nap 1 640 Ft/m2/nap 



többszöri változtatásával jár 
(pl: hírlapárusítás kézből). 

f) Vendéglátás    

  - előkert, terasz  4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  (01.01 - 05.31-ig és 
09.01 - 12.31-ig) 

   

  - előkert, terasz 6 772 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  (06. 01-08. 31-ig)    

 - előkert, terasz 
kiegészítő tárgyainak 
tárolása (a vendéglátó 
terasz működése nélkül) 

4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  - büfé 6 772 Ft/m2/hó 4 507 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 

  - sörsátor  2 660 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 1 432 Ft/m2/hó 

g) Portrérajzolás 2 710 Ft/m2/nap 1 799 Ft/m2/nap 905 Ft/m2/nap 

h) Reklámcélú vagy 
vállalkozási rendezvények 

2 710 Ft/m2/nap 2 049 Ft/m2/nap 1 640 Ft/m2/nap 

2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások 

  - óriásplakát 11,01 m2-től  33 829 Ft/db/hó 20 297 Ft/db/hó 

  -          hirdetőtábla, 
hirdetőoszlop 2 m2-ig 11 278 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 4 100 Ft/db/hó 

  -          2,01 m2-5 m2 17 088 Ft/db/hó 10 245 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 

  -          5,01 m2-8 m2 30 753 Ft/db/hó 18 454 Ft/db/hó 11 065 Ft/db/hó 

  -          8,01 m2-11 m2 43 057 Ft/db/hó 26 659 Ft/db/hó 16 000 Ft/db/hó 

  - üzlethomlokzat, portál, 
vitrin 

9 228 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 3 076 Ft/m2/hó 

  - üzleti védőtető 1 598 Ft/m2/hó 960 Ft/m2/hó 638 Ft/m2/hó 

  - előtető, ernyőszerkezet Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - köztéri óra reklámmal 2 049 Ft/db/hó 1 640 Ft/db/hó 1 227 Ft/db/hó 

  - köztéri óra reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

 

- nemzetközi 
sporteseményeken 
kihelyezett televízió vagy 
projektor 

1 500 Ft/nap 1 000 Ft/nap 800 Ft/nap 

  

- építési terület takarását 
szolgáló homlokzati 
védőháló reklámmal 

408 Ft/m2/hó 310 Ft/m2/hó 212 Ft/m2/hó 

3. Szórakoztató tevékenységek 

  - mutatványos 715 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 

  - lovasfogat 17 432 Ft/fogat/hó 9 018 Ft/fogat/hó 4 508 Ft/fogat/hó 

  - bringó - hintó 17 432 Ft/hintó/hó 9 018 Ft/hintó/hó 4 508 Ft/hintó/hó 

  - elektromos miniautó 17 432 Ft/autó/hó 9 018 Ft/autó/hó 4 508 Ft/autó/hó 

  - pónilovaglás 1 805 Ft/m2/hó 456 Ft/m2/hó 230 Ft/m2/hó 

   - hőlégballon 5 735 Ft/ballon/nap 3 379 Ft/ballon/nap 1 640 Ft/ballon/nap 

  - tűzijáték 11 278 Ft/m2/nap 11 278 Ft/m2/nap 11 278 Ft/m2/nap 

4. Kulturális és sportesemény  

  - ideiglenes kiépített 
színpad és egyéb elkerített 
terület 

55 Ft/m2/nap 40 Ft/m2/nap 18 Ft/m2/nap 

  - humanitárius, karitatív és 
közérdekű tevékenység 
vagy szolgáltatás  

Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - jegyárusító fülke 1 025 Ft/m2/nap 812 Ft/m2/nap 408 Ft/m2/nap 



    (maximum 1 m2) 

  - kapcsolódó vendéglátó és 
kereskedelmi tevékenység 1 751 Ft/m2/nap 1 227 Ft/m2/nap 920 Ft/m2/nap 

5. Tömegmegmozdulások  

  - ideiglenesen kiépített 
színpad, létesítmény és 
egyéb elkerített terület 

1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 

6. Építési-szerelési 
munkálatok, Ideiglenes 
melléklétesítmény 

   

  -          állvány, építőanyag 
és törmelék tárolása 

2 027 Ft/m2/hó 2 027 Ft/m2/hó 1 370 Ft/m2/hó 

  Az építési helyen kívül I. 
oszt., illetve II. oszt., övezeti 
kategória esetén 
önmagában építési 
törmelék tárolása csak 
építési konténerben 
engedélyezett 

  - építési konténer 
elhelyezés 

1 751 Ft/db/nap 1 751 Ft/db/nap 829 Ft/db/nap 

  Időszakos útlezárás 

230 Ft/m2/nap 230 Ft/m2/nap 196 Ft/m2/nap   (toronydaru szerelés, 
betonozás ….stb.) 

7. Üzemképtelen jármű   11 278 Ft/db/hó 

8.
1
 - KSZT által kijelölt 

parkolóterület kizárólagos 
használata esetén 
személygépkocsinként 
(kivéve várakozási 
övezet) 

6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 

  -    Tehergépkocsi Tiltott Tiltott Tiltott 

  - A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30 %-át kell felszámítani 

9. Rakpart használati díj: 

17 221 Ft/fm/év 

  igénybevett kikötési, 
kitámasztási pontok közötti 
szakasz, vagy ténylegesen 
használt szakasz 

10. Használtautó árusítás, 
vagy egyéb hasonló jell. 
ker. tev. 

 350 Ft/m2/hó 244 Ft/m2/hó 

11. Egyéb tevékenység 
Egyéb tevékenységnek 
minősül minden, a 
közterület rendeltetéstől 
eltérő használatát 
eredményező, és a 3. 
számú mellékletben 
konkrétan nem nevesített 
tevékenység. 
 

Egyedi elbírálás szerint.  
Az egyéb tevékenység díjtételét a terület nagyságát, a 
kerületen belüli elhelyezkedést, a használat módját, időtartamát 
illetve a hasonló tevékenységekre magállapított díjtételeket, 
ennek hiányában a tevékenységből származó becsült bevétel 
figyelembe vételével kell megállapítani. 

12. 

18/A § szerinti lezárás 
alapján kötött 
megállapodásban 
foglaltak megszegése 

100.000 Ft/alkalom 

                                                 
 



 

 


