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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
13/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–22. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19.
pontjában, valamint 142/B. §-ában és 142/C. § (1)–(2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 23. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról szóló
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
1. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FKR) 2. §-a a következő m)–n) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
…
„m) Élelmiszer: minden olyan feldolgozott, részben
feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. Az
élelmiszer fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során az élelmiszerhez szándékosan hozzáadott
bármely anyag, többek között a víz is.
n) Mozgó árusítóhely: szállító, vontató, vontatható
vagy tolható eszköz, ideértve az önjáró vagy vonta-

tott munkagépet is, amelyről vagy amelyből közterületi értékesítés folyik.”
2. §
Az FKR 5. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:]
…
„j) közterületek fenntartásához, tisztán tartásához,
síkosságmentesítéséhez, a hóeltakarításhoz kapcsolódó anyagok, eszközök és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, kivéve az ingatlan
előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán
tartásáról, szemétmentesítéséről, hóeltakarításáról
és síkosságmentesítéséről gondoskodni köteles ingatlantulajdonos, -kezelő, -használó által ezen célokból elhelyezni, fenntartani kívánt anyagok, eszközök és berendezések közterületi elhelyezéséhez,
fennmaradásához.”
3. §
(1) AZ FKR 6. § (1) bekezdésének 8. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
…
„8. élelmiszer nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy mozgó árusítóhelyen történő értékesítéséhez a Margit körút – Germanus Gyula park – Árpád fejedelem útja – Lajos utca – Pacsirtamező utca – Árpád híd
– Róbert Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Rákóczi híd – Neumann János utca – Budafoki út – Október 23-a utca – Bocskai út – Karolina út –
Villányi út – Budaörsi út – Alkotás utca – Krisztina körút
– Széll Kálmán tér útvonalak által határolt közterülete-
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ken (a Margitsziget kivételével), beleértve a felsorolt határoló közterületeket, valamint a Kerepesi út – Fehér út
kereszteződésében és az attól számított 150 méteren belüli közterületi helyszíneken;”
(2) Az FKR 6. § (1) bekezdésének 19. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
…
„19. aluljárókban és az I. (fokozottan kiemelt), a II.
(kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriákba
tartozó közterületeken hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásához;”
(3) Az FKR 6. § (1) bekezdésének 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
…
„24. azoknak, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal
szemben közterület-használati ügyből kifolyólag három
hónapnál régebben lejárt tartozásuk áll fenn;
25. futó sportesemény megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, ha az adott futó sportesemény a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet szerinti éves naptártervben nem szerepel;”
(4) Az FKR 6. § (1) bekezdés 27. pontjában a „Városliget (29732/1 helyrajzi számú ingatlan)” szövegrész
helyébe a „Városliget (29732/11 helyrajzi számú ingatlan)” szöveg lép.
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let-használatokat – útburkolati jellel vagy közúti jelzőtáblával kijelölt közúti várakozóhelyen;
32. a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet és bérletet árusító automaták kivételével automaták létesítéséhez, fennmaradásához a Margit körút – Germanus Gyula park – Árpád fejedelem útja
– Lajos utca – Pacsirtamező utca – Árpád híd – Róbert
Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Rákóczi híd – Neumann János utca – Budafoki út –
Október 23-a utca – Bocskai út – Karolina út – Villányi
út – Budaörsi út – Alkotás utca – Krisztina körút – Széll
Kálmán tér útvonalak által határolt közterületeken (a
Margitsziget kivételével), beleértve a felsorolt határoló
közterületeket, valamint a Kerepesi út – Fehér út kereszteződésében és attól számított 150 méteren belüli közterületi helyszíneken;
33. annak, aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület jogellenes közterület-használata miatt vele szemben kiszabott közigazgatási bírságot nem fizette meg;
34. annak, akinek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet érintő közterület-használati
ügyében jogerős ítélet született, és az abban foglaltaknak nem tett eleget;
35. annak, aki a Fővárosi Önkormányzat közterülethasználati önkormányzati hatósági ügyében hozott végleges döntésben foglalt kötelezésnek nem tett eleget.”
(7) Az FKR 6. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

…
„c) mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez;”

„(8) Megállítótábla elhelyezéséhez, fennmaradásához
közterület-használati hozzájárulás kizárólag a IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken, az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű
megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható. Megállítótábla elhelyezése, fennmaradása iránti kérelemhez csatolni szükséges a településképi bejelentési
eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot, vagy annak igazolását, hogy nem szükséges
településképi bejelentési eljárást lefolytatni.”

(6) Az FKR 6. § (1) bekezdése a következő 31–35.
pontokkal egészül ki:

(8) Az FKR 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

(5) Az FKR 6. § (1) bekezdésének 27. pont c) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]

[(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
…
„31. virágláda létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá árusítási célú közterület-használathoz – ide nem
értve a rendezvények megtartásához szükséges közterü-

„(10) Közterület-használati hozzájárulás virágláda
járdafelületen történő létesítéséhez, fennmaradásához kizárólag a járdafelület nem közterületi ingatlan felőli oldalára adható oly módon, hogy a gyalogosforgalom számára
az építési szabályzatokban előírt biztonságos gyalogosfelület-szélességet az úttest felől kell biztostani.”
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4. §

(2) Az FKR 9. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(1) Az FKR 7. § az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kérelmek elbírálásakor az (1) bekezdésben foglalt szempontok mérlegelése során

„(5a) A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken tervezett hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztására
vonatkozó kérelemhez csatolni szükséges a településképi
bejelentési eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot, vagy annak igazolását, hogy nem
szükséges településképi bejelentési eljárást lefolytatni.”
(2) Az FKR 7. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet – a közfeladat ellátására vonatkozó, a közfeladat ellátásához szükséges mértékű közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem kivételével – legkorábban
a tervezett használat kezdőidőpontját megelőző 180. napon lehet benyújtani.”
5. §
Az FKR 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet kizárólag a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt
lehet benyújtani. A kérelem elektronikus úton is benyújtható. A kérelem beadásához szükséges és azt segítő dokumentumok elérhetőek a Főpolgármesteri Hivatalnál és
a www.budapest.hu weboldalon.”
6. §
(1) Az FKR 9. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati ügy elbírálása során figyelembe kell venni a városképi, városarculati, városimázs,
városrendezési, városfejlesztési, városrehabilitációs,
műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi, zajvédelmi, közrendi, közbiztonsági,
közegészségügyi, köztisztasági, gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési, szociális, kereskedelmi, turisztikai és
vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási, valamint közérdekre, közcélra vonatkozó szempontokat, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalatokat,
lakossági jelzéseket.”

a) előnyben kell részesíteni
aa) elsődlegesen az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos,
ab) másodlagosan a közfeladat ellátása céljára
szóló, a közfeladat ellátásához szükséges mértékű közterület-használati igényt;
b) előnyben lehet részesíteni azt a közterület-használati igényt, amelynek kérelmezője a Fővárosi Önkormányzattól a kérelme beadását megelőző 3 éves
időtartam során a kérelmezett helyszínre és célra
már kapott közterület-használati hozzájárulást, és
azt a hozzájárulásban és e rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszerűen használta.”
(3) Az FKR 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kérelmek elbírálásakor az (1) bekezdésben
foglalt szempontok mérlegelése során elutasítható a kérelem, különösen abban az esetben, ha
a) a kérelemben megjelölt közterületi ingatlanon, vagy
az azzal szomszédos helyrajzi számú, a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő másik közterületen a kérelemben megjelölttel azonos használati
céllal és részben vagy egészben azonos időtartamra másnak már közterület-használati hozzájárulása
van;
b) a kérelemben megjelölt közterületi ingatlanon,
vagy a kérelemben megjelölt helyszíntől számított
200 méteren belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben már más a kérelemben megjelölttel azonos
használati célú tevékenységet végez részben vagy
egészben azonos időtartamban;
c) a kérelmezett helyszín részben vagy egészben útburkolati jellel vagy közúti jelzőtáblával kijelölt
közúti várakozóhely,
d) a kérelmezővel szemben a kérelme beadását megelőző 1 éves időtartam során a Fővárosi Önkor-
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mányzat jogellenes közterület-használat jogcímén
közigazgatási szankciót alkalmazott.”
7. §
Az FKR 10. § (3) bekezdése a következő e) ponttal
egészül ki:
[(3) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben
főpolgármester dönt]
…
„e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggően”
[szükséges közterület-használat tárgyában.]
8. §
Az FKR 11. § (1) bekezdés a következő j1) ponttal
egészül ki:
[(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:]
…
„j1) a jogosult kötelezettségét a közterület-használati
hozzájárulásában szereplő bármely adatában történő változás 15 napon belüli bejelentésére;”
9. §
Az FKR
a) 23. § (6) bekezdésében a „tárgyév július 1. napjával
emelkednek” szövegrész helyébe a „tárgyév február 1. napjával emelkednek”,
b) 23. § (7) bekezdésében a „minden év július 1. napjával” szövegrész helyébe a „minden év február 1.
napjával”
szöveg lép.
10. §
Az FKR 26. § (1) bekezdés a) pontjában a „fenntartott
létesítményekért, berendezésekért” szövegrész helyébe a
„fenntartott létesítményekért” szöveg lép.
11. §
Az FKR 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jogellenes közterület-használó köteles a jogellenes közterület-használatának céljára, időtartamára,
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helyére, módjára és mértékére tekintettel a 23. § (1) és
(3) bekezdése szerint megállapított közterület-használati díjat megfizetni.”
12. §
Az FKR a következő 11/D. alcímmel egészül ki:
„11/D. Adatkezelés
28/A. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a hatósági eljárás lefolytatása során tudomására jutott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint kezeli, valamint a közútkezelői,
rendészeti feladatokat ellátó szervezetek és a kerületi önkormányzatok számára a feladatukat meghatározó külön
jogszabályok szerinti ellenőrző vagy engedélyező feladataik ellátása érdekében továbbítja.”
13. §
Az FKR 33. § (9) bekezdésében a „többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén” szövegrész helyébe
a „közterület-használati díj megállapítása esetén” szöveg lép.
14. §
Az FKR 33/B. § (3) bekezdésében a „tárgyév július 1.
napjával” szövegrész helyébe a „tárgyév február 1. napjával” szöveg lép.
15. §
(1) Az FKR 33/D. § (1) bekezdésében a „Városliget
(29732/1 hrsz.-ú ingatlan)” szövegrész helyébe a „Városliget (29732/11 helyrajzi számú ingatlan)” szöveg lép.
(2) Az FKR 33/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Városligetre vonatkozó közterület-használati
ügyekben a törvényileg kijelölt vagyonkezelő jogosult eljárni és díjat szedni, eljárása során az 5. § (1a) bekezdés,
a 6. § (1) bekezdés 3–6. pont, a 6. § (1) bekezdés 8–13.
pont, a 6. § (1) bekezdés 15. pont, a 6. § (1) bekezdés 17–
20. pont, a 6. § (1) bekezdés 22–27. pont, 6. § (1) bekezdés 29–35. pont, a 6. § (5)–(8) bekezdés, a 6. § (10) bekezdés, a 7. § (1) bekezdés, a 7. § (7)–(8) bekezdés, a 8.
§ (1) bekezdés, a 9. § (2)–(2a) bekezdés, a 10. §, a 23. §
(3), (6), (7), (8), (9) bekezdés, 27. § (1a) bekezdés, a 11/A.
alcím (27/A. §), a 11/B. alcím (27/B. §), a 11/D. alcím, a
12. alcím (29–32. §), a 13. alcím (33. §), a 13/C. alcím
(33/E. §), a 13/D. alcím (33/F. §), továbbá az 1., 2. és 3.
melléklet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
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16. §

20. §

Az FKR 33/E. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az FKR 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

[(2) A fenyőfa-árusítás közterület-használati hozzájárulására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:]

21. §

…
„c) a közterület tisztántartására tervezett intézkedéseinek felsorolását, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval szerződést fog kötni.”
17. §
Az FKR a következő 13/D. alcímmel egészül ki:
„13/D. Vendéglátó-ipari teraszokra vonatkozó
különös szabályok

Az FKR 6. mellékletben a táblázat utáni mondatban
szereplő „a tárgyév július 1. napjával” szövegrész helyébe „minden év február 1. napjával” szöveg lép.
22. §
Hatályát veszti az FKR 7. § (6) bekezdése.
2. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
23. §

33/F. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a vendéglátó-ipari terasz berendezéseinek, létesítményeinek, építményeinek a közterülethez (beleértve a
közterület alkotórészeihez, így különösen növényzetéhez,
műtárgyaihoz) történő rögzítéséhez, vagy a közterület felületének, burkolatának megfúrásához.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzéke) 1.4 alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(2) Nem adható közterület-használati hozzájárulás
vendéglátó-ipari terasz létesítéséhez, fennmaradásához
– ide nem értve a rendezvények megtartásához szükséges közterület-használati hozzájárulásokat – útburkolati jellel vagy közúti jelzőtáblával kijelölt közúti várakozóhelyen.”

„1.4 A vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletekben szabályozottaktól eltérően a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági, önkormányzati
hatósági és egyéb, tulajdonosi döntést igénylő ügyekben
– a köztéri szobrokra és a közterület-használatra vonatkozó döntések kivételével – a főpolgármester:

18. §
Az FKR az alábbi 36/H. §-sal egészül ki:
„36/H. § E rendeletnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013.
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított
rendelkezéseit – kivéve a 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-át – a 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.”
19. §
Az FKR 2. mellékletben a táblázat előtti bevezető
mondatban szereplő „a tárgyév július 1. napjával” szövegrész helyébe a „minden év február 1. napjával” szöveg lép.

1.4.1. kiadja a Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, engedélyeket,
állásfoglalásokat, véleményeket vagy bármely más dokumentumot, továbbá jóváhagyja, megköti az ezzel ös�szefüggésben felmerülő szükséges szerződéseket, megállapodásokat;
1.4.2. a beruházással érintett ingatlanokat közvetlenül
határoló fővárosi önkormányzati ingatlanok vonatkozásában gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot megillető
tulajdonosi jogokat a beruházással összefüggésben szükséges telekalakítási eljárásokban.
Ezen tulajdonosi jogkörök gyakorlása nem terjed ki a
fővárosi önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházására, annak megterhelésére vagy közterület forgalomképtelenségének megváltoztatására.”
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24. §

6. §-hoz

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A közterület-használatok elbírálási szempontjai tovább
részleteződnek külön kiemelve egyes előnyben részesítendő és részesíthető közterület-használatokat és egyes kérelmek elutasítási lehetőségének meghatározását.

(2) E rendelet 9. §-a, 14. §-a, 19. §-a, 21. §-a 2019. július 2. napján lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.		 Tarlós István s. k.
főjegyző		 főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közterület-használat önkormányzati hatósági üg�gyé minősítése okán a Fővárosi Önkormányzat 2018.
május 1-jével kezdve hatósági eljárás keretén belül jár el
közterület-használati ügyekben. Az elmúlt időszak jogalkalmazási tapasztalatai alapján mind a hatóság, mind
a közterület-használók számára további részletszabályok
megalkotása vált szükségessé.
A rendelet tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2)
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet új fogalmakat határoz meg az egyes részletszabályok egyértelmű alkalmazhatósága érdekében.
2. §-hoz
A közterületekkel kapcsolatos egyes önkormányzati
feladatok egyszerűbb elláthatósága érdekében egyes berendezések elhelyezéséhez a közterület-használati hozzájárulás szükségessége törlésre kerül.
3. §-hoz
Pontosításra és kiegészítésre kerül, hogy mihez nem
adható közterület-használati hozzájárulás, és a Városligetre vonatkozó közterület-használati szabályok pontosításra kerülnek a rendeletben.
4–5. §-hoz
A közterület-használat kérelmezésének szabályai egyszerűsítésre, pontosításra és kiegészítésre kerülnek.

7. §-hoz
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő ügyekben
meghozandó közterület-használati döntésekre vonatkozó szabályok a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv.
Kgy. rendeletből átkerülnek a rendeletbe nem változtatva a közterület-használati hozzájárulás megadásának
vagy elutasításának, a közterület-használat szünetelésének, a jogellenes közterület-használat miatti közigazgatási szankció megállapításának és a hatósági döntés
végrehajtása elrendelésének főpolgármesteri hatáskörén,
egyúttal megteremti a lehetőségét a gyorsabb hivatali
ügyintézésnek.
8. §-hoz
A közterület-használati hozzájárulás tartalma kiegészül a szerződéses gyakorlatban már régóta alkalmazott
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettséggel.
9. §-hoz
A rendelet pénzügyi megfontolások alapján a díjkövetés fordulónapját február 1-jére módosítja, különös tekintettel arra, hogy az inflációs adatokat a KSH minden év
januárjában teszi közzé.
10. §-hoz
A rendelet a közterület-használati díj alóli mentesség szabályát pontosítja tekintettel arra,
hogy a közterületek fenntartásához, tisztántartásához,
síkosságmentesítéséhez, a hóeltakarításhoz kapcsolódó
berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához nem kell
közterület-használati hozzájárulás.
11. §-hoz
A jogellenes közterület-használat esetén is meg kell
fizetni a közterület igénybevételének ellenértékét, a fizetendő díj megállapítására egyebekben a jogszerű közterület-használat esetén fizetendő díj kiszabásának szabályait kell megfelelően alkalmazni
12. §-hoz
A rendelet a közterület-használati önkormányzati hatósági feladatokból fakadó adatkezelési vonatkozásokból
adódóan állapít meg szabályokat, külön kitérve az adatok
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elbírálás során és a döntéshozatalt követően szükségeltetett továbbítására is.
13. §-hoz
A rendeletben pontosításra kerül a jogellenes filmforgatási célú közterület-használat szabálya összhangban
a jogellenes közterület-használat általános szabályaival.
14. §-hoz
A rendelet pénzügyi megfontolások alapján a díjkövetés fordulónapját február 1-jére módosítja különös tekintettel arra, hogy az inflációs adatokat a KSH minden év
januárjában teszi közzé.
15. §-hoz
A Városligetre vonatkozó közterület-használati szabályok pontosításra kerülnek a rendeletben.
16. §-hoz
A fenyőfaárusítási kérelmek tartalmi követelményeinek módosítását tartalmazza a rendelet.
17.§-hoz
A rendelet a vendéglátóipari teraszok különös szabályait állapítja meg közlekedési és városképi megfontolások mentén.
18. §-hoz
A rendelet átmeneti rendelkezéseit állapítja meg.
19. §-hoz
A rendelet a 2. mellékletet összhangba hozza a díjkövetési szabállyal.

2019. február 28.
20. §-hoz

A kérelem formanyomtatványa egyszerűbb és átláthatóbb formában átszerkesztve, a kérelmek elbírálásához
feltétlenül szükséges adatigényléseket megfogalmazva
lép a helyébe a korábbi nyomtatványnak.
21. §-hoz
A rendelet a 6. mellékletet összhangba hozza a díjkövetési szabállyal.
22. §-hoz
A kérelem tartalmi elemeinek egy helyen történő szabályozása végett (a rendelet 3. melléklete) a rendelkezés
törlésre kerül.
23. §-hoz
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggően szükséges közterület-használati ügyek szabályozása átkerül a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletbe, valamint tekintettel arra, hogy a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül a „Múzeumi Negyed” (Liget Budapest
koncepció), ezért ennek külön nevesítése nem szükséges,
így a rendelet ezt a részt törli.
24. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2019. február 28.
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Postacím: 1840 Budapest
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
e-mailcím: ugyfelszolgalat@budapest.hu
Kérelem személyes leadásának helye:
V. ker. Bárczy I. u. 1-3. Ügyfélszolgálati iroda
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A 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
3. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
ILLETÉKBÉLYEG HELYE 1
(Átutalás esetén az illetéket Budapest Főváros Önkormányzata 1178400915490012-11590000 számú Közterületi eljárási illeték számlájára kell
megfizetni. Az átutalási bizonylat a kérelemhez csatolandó.)

KÉRELEM

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, valamint egyéni vállalkozók esetében:
Kérelmező neve: ________________________________ Telefon/fax: ____________________ E-mail: ________________
Székhelye: ___________ irsz. _____________________ helység_____________________ (utca, tér) _____szám
Telephelye: ___________ irsz. _____________________ helység_____________________ utca, tér) _____szám
Levelezési címe: ___________irsz. _____________________ helység_____________________ (utca, tér) ____szám
Cégjegyzék száma (cégek esetén kitöltendő): _____-____-____________

Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozók számára kitöltendő): ______________ Adószáma: ____________-____-___
Bankszámla száma: _________________-_______________-_______________
Pénzintézet neve: ___________________________________________
Kérelmező képviseletére jogosult neve, beosztása, jogcíme: _________________________________________________

A kérelem ügyintézése során a kérelmező részéről a kapcsolatot tartó neve: ________________________________________
Telefon/fax: ______________________________ E-mail: ____________________________________
Magánszemélyek és őstermelők esetében:
Kérelmező neve: _______________________________Telefon/fax: __________________ E-mail:___________________
Lakcíme: ______ irsz. __________________ helység_____________________(utca, tér)_____ szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Születési helye: ________________ ideje: ______év ___hó ____nap, anyja neve: ______________________________
Őstermelői igazolvány száma (őstermelők számára kitöltendő): ___________Adószáma:______________Szig.sz________________
Bankszámla száma és a pénzintézet neve (ennek kitöltése nem kötelező): _______________-_____________-_____________
___________________________________________
Közterület-használat ideje 2: 20….. év ____ hó _____ naptól – 20….. év

___hó ____ napig.

Közterület-használat célja: ____________________________________________________________________________
Közterület-használat nagysága: _______________m2 vagy ________db vagy ___________________________ (egyéb)
Közterület helye2: Budapest ____ kerület, _______________________ (utca, tér) ________szám előtti járdán, úttesten,
zöldterületen, vagy ___________________________________________

IKTATÓBÉLYEGZŐ HELYE

Kiegészítő közlendők (pl. hány részletben kíván díjat fizetni, korábbi hozzájárulás iktatószáma):

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Díjkedvezmény kérése esetén annak indokai:
…………………………………………………………………………………
Hozzájárulásban szerepeltetni kívánt kapcsolattartó (név, cím, telefonszám, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kérjük az alább jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék!
1 Az elsőfokú közterület-használati önkormányzati hatósági eljárásért 3.000,- Ft illetéket kell fizetni, kivéve a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő elsőfokú közterület-használati önkormányzati hatósági eljárást, amelyért 6.000,- Ft illetéket kell
megfizetni. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján hivatkozni és ha szükséges, igazolni kell.
2 Több időpont, vagy helyszín esetén kérünk listát mellékelni.
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ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:
► hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány gazdasági társaság esetén;
► a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat társadalmi és egyéb szervezetek esetében;
► őstermelői igazolvány őstermelők esetén;
► vállalkozói igazolvány egyéni vállalkozás esetén;
► alapító okirat, közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonat társasház esetén.
2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.
3. Helyszínt ábrázoló vázlat az igényelt területre vonatkozóan, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is, a
közterület-használat pontos területnagysága és a használat módja megjelölésének, valamint a szükséges méretekkel
ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése
egyértelműen megállapítható legyen.
4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei.
5. A meglévő építményről, létesítményről, berendezésről fotó azok fennmaradására vonatkozó kérelem esetén.
6. Nyilatkozat büntetőjogi felelősséggel arról, hogy közterület-használati hozzájárulása lejárta után használta/használja-e a
közterületet vagy nyilatkozat arról, hogy a kérelmezett célra nem kezdte el használni a közterületet.
7. Nyilatkozat a tervezett közterület-használatban közreműködők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.
8. Az ügy jellegéből adódóan a tényállás tisztázásához, kérelem megítéléséhez szükséges további (hatósági, szakhatósági,
kezelői vagy egyéb) engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket, nyilatkozatokat, valamint az ügy megítéléséhez az
ügyfél által fontosnak tartott egyéb iratot, nyilatkozatot, véleményt.
KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
9. A közfeladatot igazoló dokumentum a közfeladat ellátása céljából kért használat esetén.
10. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az
építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély.
11. Konténer, betonpumpa, daruzási, rakodási, költözési kérelmek esetén forgalomtechnikai hozzájárulás.
12. Vendéglátóipari teraszra vonatkozó kérelemnél a teraszt kiszolgáló üzlet működési engedélye, az FKF Zrt.-vel kötött
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés, a helyszínről készült fotó.
13. Pavilonra, épületre vonatkozó kérelmek esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
szerződés és a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleménye.
14. Rendezvények esetén nyilatkozat a résztvevők tervezett létszámáról, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett
illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - darabszámáról.
15. Kikötői létesítményre vonatkozó kérelmek esetén nyilatkozat a kikötő kikötői osztályba, osztályokba sorolásáról, a kikötői
úszólétesítményt igénybe vevő hajók folyóméterben meghatározott maximális hosszáról, egyéb mederhasználati
vízilétesítmény esetén, annak partra vetített folyóméterben meghatározott hosszáról és a helyszínről készült fotó.
16. Fenyőfaárusításra vonatkozó kérelmek esetén az árusítás eszközeinek, berendezéseinek, az árusítás kapcsán kihelyezni
tervezett építményeknek, elhelyezni kívánt gépjárműveknek a felsorolása az ezeket feltüntető helyszínrajzzal együtt, az
árusok számára biztosítandó illemhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozat, a közterület tisztántartására tervezett
intézkedések felsorolása, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval
szerződést fog kötni.
17. Megállítótábla és hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztására irányuló kérelemhez, amely a IV.
(általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületekre irányul, a településképi bejelentési eljárás
lefolytatásának eredményeképp született dokumentum vagy annak igazolása, hogy nem szükséges településképi
bejelentési eljárást lefolytatni.
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az elbíráláshoz a hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt
mellékletek csatolása elengedhetetlen, valamint arra, hogy a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet
legkorábban a tervezett használat megkezdését megelőző 180. napon lehet benyújtani a 3/2013.(III.8.) Főv. Kgy.
rendelet 7. § (8) bekezdésében foglalt kivétellel.
A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013.
(III.8.) Főv. Kgy. rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. A kérelemmel megadott
adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a
http://einfoszab.budapest.hu/list/adatkezelesi-tajekoztatok oldalon vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán. Jelen
tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 2011. évi
CXII. törvényen alapul.
Kelt.: Budapest, 20….. év. …………hó ……..nap
KÉRELMEZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KÉRELEM BEADÁSA NEM JOGOSÍT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA!

………………………...
Kérelmező aláírása
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