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17/2002. (IV. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába 
sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj 

meghatározásáról 

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1988. 
évi I. törvény 33. §-a és a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. § (6) bekezdése, valamint a 6. 
§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat kezelésében lévő helyi 
közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj 
meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:  

A rendelet hatálya és célja 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén belül a 
Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat kezelésében lévő valamennyi közútra. 

2. § (1) E rendelet célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó utakat útkategóriába sorolja és a 
besorolásnak megfelelően a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjtételeket 
megállapítsa. 

(2) A fővárosi önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közutak jegyzékét e 
rendelet függeléke tartalmazza. 

A helyi közutak útkategóriába sorolása 

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezelésében lévő közutakat két kategóriába 
sorolja: 

a) Belterületi másodrendű főutak 
b) Belterületi mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak 

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjába az országos közúthálózat kisebb forgalmú 
másodrendű főútjainak és nagy forgalmú mellékútjainak elsősorban átmenő forgalmat 
lebonyolító belterületi szakaszai, valamint az egyes városi alközpontok egymás közötti 
forgalmát levezető közutak tartoznak. Ezen közutak jegyzékét e rendelet melléklete 
tartalmazza. 

(3) A 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozik valamennyi, a (2) bekezdésben 
felsoroltakon kívüli közút, beleértve a kiépítetlen földutakat is. 

Igénybevételi díjtételek 

4. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételének jellegétől függően az alábbi 
díjtételeket kell alkalmazni: 
Helyi közutak Építési munkaterület 
3. § (1) a.) 
Belterületi másodrendű főút 

50 Ft/m2/nap 

3. § (1) b) 25 Ft/m2/nap 
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Belterületi mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak, 
külterületi közutak 
 
Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám 
Közút teljes lezárása 5 

(2) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért az úttesten kívül (járdán, 
földpadkán) végzett munkálatok esetén nem kell díjat fizetni. 

(3) Mentes az út-igénybevételi díj fizetése alól a közút kezelője által vagy 
megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz, építéshez kapcsolódó nem 
közlekedési célú igénybevétel. 

Pótdíjfizetési kötelezettség 

5. § A közút hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele 
esetén pótdíjat kell fizetni, amelyet a közút kezelőjének kérelmére a közlekedési hatóság – a 
Fővárosi Közlekedési Felügyelet – állapít meg és szab ki az igénybevevővel szemben. 

Záró rendelkezések 

6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A hatályba lépéskor még el nem bírált burkolatbontási ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Jelen rendeletet az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelettel módosított 19/1994. (V. 31.) 

KHVM rendelettel együtt kell alkalmazni. 
Budapest, 2002. március 28. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indoklás 

Az 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút területének nem közlekedési célú 
igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – 
igénybevételi díjat kell fizetni. 
Az igénybevételi díj meghatározásához szükséges az utak kategóriába sorolása. 

Részletes indoklás 

1-3. §-hoz A §-ok a rendelet hatályát, célját és a helyi közutak útkategóriába sorolását 
tartalmazza. 

4. §-hoz Az igénybevételi díjakat határozza meg a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben 
foglalt díjtételek alapján. A díjak kialakításánál a rendelet alkotója figyelembe vette, hogy a 
kategóriákba sorolt közutak milyen útigénybevételnek kell, hogy megfeleljenek. A rendelet 
alkotójának szándéka, hogy a nagyobb igénybevétel alatt álló útpályákat minél kevésbé és 
minél rövidebb ideig vegyék igénybe a különböző közműépítési munkálatok során. 
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5. §-hoz Az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelettel módosított 19/1994. (V. 31.) KHVM 

rendelet 6. § (7) bekezdés alapján a közút hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő használata 
esetén a közlekedési hatóság, amely Budapest területén a Fővárosi Közlekedési Felügyelet, 
állapítja meg a pótdíjat. A pótdíj megállapítását a közút kezelőjének kell kérnie.  

6. §-hoz Hatályba léptető és az alkalmazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Budapest, 2002. március 28.  
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

17/2002.(IV. 02.) számú rendelet melléklete 

A rendelet hatálya alá vont, az Önkormányzat kezelésében lévő belterületi másodrendű főút 
útkategóriába sorolt közutak jegyzéke 

- Ady E. utca (Törvény u. – Nemes u.) 
- Bajcsy Zs. utca 
- Bakonybánk utca (Színyei M. u. – Nap u.) 
- Baross utca 
- Bartók B. utca (Mednyánszky u. – Benczúr u.) 
- Barta Lajos utca 
- Bartók Lajos utca (Üllői út – Margó T. u.) 
- Benczúr utca (Üllői út. – Bartók B. u.) 
- Besence utca 
- Darányi Ignác utca 
- Dózsa Gy. utca 
- Gilice tér 
- Goroszló utca 
- Halomi út 
- Hengersor utca 
- Honvéd utca 
- Ipacsfa utca (Méta u. – Közdűlő u.) 
- Jegenye fasor 
- Kassa utca 
- Kele utca 
- Királyhágó utca 
- Kisfaludy utca (Lőrinci út – Benjamin u.) 
- Közdűlő utca (Besence u. – Ipacsfa u.) 
- Lakatos utca 
- Liszt F. utca (Benedek E. u. – Üllői út) 
- Lőrinci út 
- Május 1. tér 
- Margó Tivadar utca (Üllői út – Kele u.) 
- Mednyánszky utca (Üllői u. – Bartók B. u.) 
- Nagybánya utca 
- Nap utca (Nagybánya u. – Bakonybánk u.) 
- Nefelejcs utca (XIX. ker. Derkovits u. – Haladás u.) 
- Nemes utca (Fenyőfa u. – Nagykőrösi út) 
- Pataki I. utca (Bajcsy Zs. u. – Honvéd .u. 
- Ráday Gedeon utca  (Üllői út – Nefelejcs u.) 
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- Reviczky utca (Vörösmarty u. – Darányi u.) 
- Sallai utca (Gilice tér – Üllői út) 
- Szabadka utca 
- Száva utca 
- Színyei M. utca ((Nagybánya u. – Bakonybánk u.) 
- Törvény utca (Vasút – Ady E. u.) 
- Tövishát utca (Ipacsfa u. – Goroszló u.) 
- Vasút utca (Nemes u. – Törvény u.) 
- Vörösmarty M. utca 

17/2002. (IV.02.) számú rendelet függeléke 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közutak jegyzéke 
 
- Csévéző utca 
- Ferihegyi repülőtérre vezető út szervizút (Csévéző u. – Ferihegy I.) 
- Ferihegyi repülőtérre 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  


