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az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közterületek használatával, rendjével, sajátos jellegű igénybevételével kapcsolatos 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata alapján fogalmazódott meg az a szándék, hogy a 
könnyebb érthetőség, átláthatóság biztosítása érdekében ezek a szabályok egy rendeletben 
kerüljenek megállapításra. 

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet magában foglalja mindazokat a 
rendelkezéseket, amit jelenleg három különböző önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 
közterületein a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről szóló 36/2004. (VI. 24.), 
az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 
szóló 5/2007. (II. 16.), valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak 
útkategóriába sorolásáról és helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
igénybevételi díj megállapításáról szóló 8/2007. (IL 16.) önkormányzati rendelet tartalmaz. 

A rendelettervezetben új elemként jelenik meg, hogy a polgármester, illetve a Képviselő
testület a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával is 
dönthet. A pályáztatásra vonatkozó eljárási szabályok a rendeletben részletesen kidolgozásra 
kerültek. 

Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel -meghatározott időtartamra vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig- adható. Az eddigi szabályozás szerint a határozott idő 
legfeljebb egy évig terjedhetett, ennél hosszabb időtartamról csak bizottsági javasiatra a 
Képviselő-testület dönthetett Az eljárások gyorsítása, az ügymenet egyszerűsítése érdekében 
a rendelettervezetben az egy év helyett három év szerepel, azaz a polgármester jogosult 
átruházott hatáskörben legfeljebb három évre használatba adni a közterületet 

Az új rendelet megalkotása elengedhetetlen arra tekintettel is, hogy a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szabályainak történő megfelelést biztosítsuk 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalja, és a bizottság elnöke a javaslatát a 
testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjék. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a ... /20 ll. ( ... ) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjróL 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2011. ( ....... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában 

álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi közterületek 
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 2. § (l) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a III. rész tekintetében a Budapest főváros közterületein a 
taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) 
Fővárosi Közgyűlési rendelet l. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a IV. rész tekintetében 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény 19. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

E rendelet alkalmazásában 

I. Fejezet 
Értelmező rendelkezések 

1.§ 

l. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a 
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet 
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, 
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat; 

2. taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxi-szolgáltatást végző, jogszabályban 
meghatározott kialakítású és felszereltségű személygépjármű utasfelvételi céllal történő tartózkodására 
szolgál; 

3. közút területének nem közZekedési célú igénybevétele: az úttest felbontása, az úttesten vagy az 
alatta végzett építési munka, a közmű építése és felújítása, illetve a 72 órát meghaladó üzemzavar
elhárítás. 
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II. Fejezet 
A közterület használata 

l. A közterület-használati hozzájárulás 

2.§ 

(l) Közterület-használati hozzájárulást kell kérelmezni a fővárosi közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: KözR.) 4. 
§ (2) bekezdésében szabályozottakon túl 

a) a közterület-használati hozzájárulás alapján létesített üzlethelyiségből ideiglenes vagy 
idényjellegű kitelepülésre, 

b) nem közterületen álló üzlethelyiség esetén az üzlet homlokzatával érintkező közterületen történő 
ideiglenes vagy idényjellegű árusításra, 

c) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére vagy árukiadásra, 
d) járműkereskedés telephelye, raktározás, gépjárművezető-oktatói tanpálya vagy kutyakiképző 

terület céljára, 
e) munkagép (daru, kosaras munkagép stb.) ideiglenes - három órát meghaladó - tartózkodása 

céljára, 
j) közüzemi üzemzavar, távköztési kábelek hibaelhárításához, ha a közterület igénybevétele előre 

láthatólag a 72 órát meghaladja, valamint 
g) az l. mellékletben meghatározott tevékenység folytatása esetén. 

(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető tevékenységet a tevékenység megkezdését 
megelőző 24 órával, legkésőbb azonban a közterület igénybevételének megkezdésekor a Polgármesteri 
Hivatal közterület-használati ügyekért felelős szervezeti egységénél (a továbbiakban: hatóság) be kell 
jelenteni 

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos, 72 óra 
időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevétel, 

b) az elektronikus hírközlési építmények, valamint közmű-berendezések, illetve létesítmények 
hibaelhárítása érdekében a 72 óra időtartamot meg nem haladó munkák, valamint 

c) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok 
elvégzése 

esetében. 
(3) Az üzlethelyiség melletti vagy előtti területre a kitelepülés joga elsődlegesen az üzlethelyiség 

üzemeltetőjét illeti meg. 

3.§ 

(l) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a KözR. 5.§ (l) bekezdésében szabályozottakon túl 
a) főútvonalra, főúthálózathoz tartozó közutakra 

aa) üzemképtelen jármű tárolására és 
ab) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására; 

b) a Liget tér, a Szent László tér, az Állomás utca, az Újhegyi sétány, az Albertirsai út, a Körösi 
Csoma Sándor sétány és a Kápolna tér területén 

ba) üzlettel nem rendelkező kereskedőknek árusításra, kivéve a húsvéti és karácsonyi ünnepet 
megelőző 20 napban az ünnephez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítása, valamint az önkormányzati 
rendezvény esetét, 

bb) ipari, raktározási tevékenység céljára, 
be) garázsépületek elhelyezésére, 
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bd) lakókocsiból történő árusításra, 
be) üzemanyagtöltő-állomás létesítésére, 
b j) üzemképtelen járművek és törmelék tárolása céljára; 

c) a Liget téren, a Kőrösi Csoma Sándor sétányon, a Szent László téren, az Újhegyi sétányon és a 
Kápolna téren, valamint parkban és a parkat határoló közterületen 0,5 m2-nél nagyobb hirdető- vagy 
reklámtábla elhelyezésére; 

d) ha a szabályozási terv a közterület rendeltetéstől eltérő használatára korlátozást vagy tilalmat ír 
elő; 

e) a jogszabályban meghatározott kivétellel kimért szeszcsital oly módon történő árusítására, 
amellyel a fogyasztás az üzlethelyiségen kívül történik; 

J) a Sibrik Miklós út, a Mádi utca, a Tavas utca és a Gyömrői út által határolt területen, a Szent 
László téren, a Kőrösi Csoma Sándor sétányon és az Állomás utcában szeszcsital árusítására, kivéve 

fa) az alkalmi rendezvényeket a rendezvény ideje alatt, valamint 
fh) a nem közterületen lévő üzlettel rendelkező, szeszcsital árusítására jogosult üzemeltető 

üzletéhez szervesen kapcsolódó teraszt; 
g) vállalkozási célú hulladékgyűjtésre (a fémhulladékat is beleértve) és hulladék tárolására, kivéve a 

hulladékgyűjtő szigeteket, valamint a zöldhulladék-tárolókat; 
h) a 2. melléklet szerinti kiemeit közterület kategóriába sorolt közterületen 

ha) mutatványos és cirkuszi tevékenységre, 
hb) reklám és hirdetési tevékenység célját szolgáló létesítmények és tárgyak elhelyezésére; 

i) a közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő vagy a közúti közlekedésben 
részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal történő elhelyezéséhez, tárolásához; 

j) egy éven belül, ismételt jogszabálysértés esetén három éven belül annak, aki a Budapest X. 
kerület közigazgatási területén - a 7. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - engedély nélkül vagy 
attól eltérően használt közterületet; 

k) annak a kérelmezőnek, akinek közterülethasználatidíj-hátraléka van. 

4.§ 

(l) A közterület-használati hozzájárulás meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel 
bekövetkeztéig adható. 

(2) A Képviselő-testület fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. A 
közterület-használat szünetelésének ideje határozott időre szóló hozzájárulás esetén nem számít bele a 
közterület-használat időtartamába. A közterület-használati hozzájárulás szünetelésének ideje nem lehet 
hosszabb, mint a hozzájárulás időtartamának lejártáig még hátralévő idő. 

(3) A közterületnek a közterület-használati hozzájárulás szerinti használatra történő alkalmassá 
tételéről, lezárásáról, illetve a használható állapotban tartásáról a közterület-használati hozzájárulás 
jogosultja gondoskodik. 

2. A közterület-használati hozzájárulási eljárás 

5.§ 

(l) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem ügyében első fokon átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. 

(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) dönt első fokon a három évet meghaladó időtartamú közterület-használati 
hozzájárulás iránti kérelem ügyében. 
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6.§ 

(l) Legfeljebb hároméves időtartamra a polgármester, három évet meghaladó időtartamra a Képviselő
testület pályázatot írhat ki a közterület használatára. 

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a közterület leírását, a használat célját és időtartamát, a 
közterület használatáért fizetendő minimális díj összegét és a fizetési feltételeket, a pályázat 
elbírálásának határidejét, módját és szempontjait, továbbá a felhívásra történő jelentkezés alanyi 
feltételeit, valamint a jelentkezés határidejét. 

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet 
használatba kívánja venni, ezért milyen összegű díjat fizet, és nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt 
követelmények és előírások teljesítésének módjáról. 

(4) A pályázatot a Polgármesteri Hivatal pályázati eljárások lefolytatásáért felelős szervezeti 
egységéhez kell benyújtani. 

(5) A Képviselő-testület, illetve a polgármester a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott 
követelmények és előírások szerint, az abban szereplő módon bírálja el, és állapítja meg a pályázati 
eljárás nyertesét. 

7.§ 

(l) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, az 
abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt a hatóságnak címezve kell előterjeszteni a használat 
tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal. 

(2) Ha a kérelem benyújtása az (l) bekezdésben meghatározott határidőn túl történik meg, és a 
közterület-használat a hozzájárulás megadását megelőzően megkezdődik, illetve megtörténik, a 
hozzájárulás megadására jogosult a kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt a hozzájárulás nélküli 
közterület-használat tudomásul vételéről. 

(3) A halottak napjához és a karácsonyi ünnephez kapcsolódó árusításra vonatkozó közterület
használati hozzájárulás iránti kérelmet a használat tervezett megkezdése előtt legfeljebb 60 nappal lehet 
benyújtani. 

(4) Ha a kérelmező a közterület-használati hozzájárulás megadását magántulajdonban lévő földrészlet 
vagy építmény tulajdonos által megnyitott és kijelölt részére kérelmezi, a kérelemhez mellékelni kell a 
tulajdonos hozzájárulását. 

8.§ 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során 
a) be kell szerezni a közterület-használathoz, a közterületen tervezett tevékenységhez szükséges 

hatósági hozzájárulást, állásfoglalást, 
b) be kell szerezni a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósági ügyekért felelős szervezeti 

egysége, a kerületi főépítész, valamint a műemlékvédelmi hatóság véleményét arra vonatkozóan, hogy a 
közterület-használat összeegyeztethető-e a Fővárosi Szabályozási Kerettervben, a Budapesti 
Városrendezési és Építési Keretszabályzat és Szabályozási Tervben, továbbá az adott területre 
vonatkozó szabályozási tervben foglalt szempontokkal, megfelel-e a városképi, városrendezési, 
műemlékvédelmi, közlekedési, forgalomszabályozási, környezetvédelmi, közegészségügyi és 
köztisztasági előírásoknak, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontoknak, 

c) meg kell állapítani, hogy a közterület-használati hozzájárulás megadása esetén építési engedély 
beszerzése szükséges-e a közterület igénybevételéhez, 

d) meg kell vizsgálni, hogy a kérelmezett területre van-e folyamatban más közterület-használati 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása. 
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9.§ 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálásában közreműködő hatóság 
a) közút és járda területét érintő esetben a jegyző mint útügyi hatóság, 
b) közlekedésrendészeti és közbiztonsági szempontból a rendőrhatóság, 
c) tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, forgalmazása esetén a tűzvédelmi hatóság, 
d) a népegészségügyi szakigazgatási szerv, 
e) a jegyző mint kereskedelmi hatóság, amennyiben a közterület használatának célja kereskedelmi 

tevékenység végzése, 
j) a kerületi főépítész, 
g) a közterület-használat jellegétől fliggően a jogszabályban meghatározott hatóság. 

10.§ 

(l) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni 
a) a kérelmezőnek, 
b) a Budapesti Rendőr-főkapitrányság X. kerületi Rendőrkapitányságnak, 
c) a Budapest Főváros Kormányhivatala Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatóságnak, 
d) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységének, 
e) a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósági ügyekért felelős szervezeti egységének, 
j) a Polgármesteri Hivatal számviteli ügyekért felelős szervezeti egységének. 

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elutasítását közölni kell 
a) a kérelmezővel, 
b) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységével, 
c) a Budapesti Rendőr-főkapitrányság X. kerületi RendőrkapitánysággaL 

3. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése 

11. § 

(l) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás a KözR. 10. § (1)-(4) bekezdéseiben 
szabályozottakon túl 

a) a választási vagy népszavazási célra igénybe vett közterület esetében a szavazás befejezését 
követő 30. napon, 

b) a közterület használatát és rendjét szabályozó jogszabályok közterület-használati hozzájárulást 
szabályozó rendelkezéseinek a megváltozása esetén. 

(2) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni 
a) ha a jogosultnak legalább háromhavi közterülethasználatidíj-hátraléka van, és azt felszólításra 15 

napon belül nem fizeti meg, 
b) a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha az a tevékenységgel érintett lakosság 
nyugalmát zavarja. 

12.§ 

A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a használat megszűnése esetén köteles a közterület 
eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát kártalanítási igény nélkül haladéktalanul helyreállítani. 
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4. A közterület-használati díj 

13.§ 

(l) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. 
(2) A díj éves, havi-, napi- vagy idénydíj. Az éves díjat negyedéves részletekben kell megfizetni. 
(3) Az első havidíjat, illetve éves díj esetén az első negyedévi részletet a közterület-használati 

hozzájárulásról szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A további díjat éves 
díj esetén negyedévenként előre, a tárgynegyedév ötödik napjáig, havidíj esetén havonta előre, a tárgyhó 
ötödik napjáig kell megfizetni. 

(4) A napidíjat, valamint az idénydíjat egy összegben a közterület-használati hozzájárulásról szóló 
határozat közlésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. 

(5) A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére, a 
reklámhordozó meghibásodására, megrongálódására tekintet nélkül kell megfizetni. 

14.§ 

(l) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni a díjszámítás alapjaként beleértve a hozzá 
tartozó- az alapterületen túlnyúló- szerkezetet (például ponyvát, tetőt). 

(2) A közterület-használati díj kiszámítása szempontjából minden töredék négyzetméter egész 
négyzetméternek és minden töredék hónap teljes hónapnak számít. 

(3) Reklámhordozó esetén a díjszámítás alapjaként a reklámhordozó hirdetőfelületének - többoldalú 
hirdetőfelület esetén az összes oldalnak - a méretét kell figyelembe venni. 

(4) Az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében darabszám szerint kell a közterület-hasmálati 
díjat megfizetni. 

15.§ 

(l) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló közterület a közterület-használati díj meghatározása céljából kiemeit közterület vagy 
nem kiemeit közterület minősítést kap. A kiemeit közterület kategóriába sorolt közterületeket a 2. 
melléklet határozza meg. Az a közterület, amelyet a 2. melléklet nem tartalmaz, nem kiemeit közterület 
(2) A közterület-használati díj alapját képező díjtételeket az l. melléklet határozza meg. A díjtételek a 
kötelezően felszámítandó általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
(3) A közterület-használati díjtételeket a Képviselő-testület a pénzügyekért felelős bizottsága, valamint a 
gazdasági ügyekért felelős bizottsága együttes javaslata alapján évente felülvizsgálja. 
(4) Az l. mellékletben meg nem határozott díjtételeket átruházott hatáskörben a Képviselő-testület 
gazdasági ügyekért felelős bizottsága határozza meg. 
(5) Arra a közterületre, amelynek a használatba adása az Önkormányzat kiemeit érdeke, a Képviselő
testület az l. mellékletben meghatározott díjtétel alapján számítottól eltérő közterület-használati díjat 
állapíthat meg. 

16.§ 

(3) Az a jogosult, aki a használatba adott közterületen kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb célú 
tevékenység folytatására felépítményt létesít, a felépítményt bérbe adhatja, ha nincs 
közterülethasználatidíj-tartozása, vagy ha a bérlő a díjtartozást átvállalja, és rendelkezik a tevékenység 
folytatásához szükséges hatósági engedéllyel. 
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(4) Ha a bérlő a közterülethasználatidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a díjfizetési 
kötelezettség a bérbeadót terheli. 

(5) A használatba adott közterületen lévő felépítmény tulajdonjogának átruházása esetén a felépítmény 
új tulajdonosának közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a felépítmény eredeti tulajdonosa 
a közterülethasználatidíj-fizetési kötelezettségének az eladás időpontjáig eleget tesz, vagy a fennálló 
tartozást az új tulajdonos kiegyenlíti. 

17.§ 

(l) A Képviselő-testület a gazdasági ügyekért felelős bizottsága javaslata alapjánkülönös méltánylást 
érdemlő körülmény fennállása esetén 

a) halasztást engedélyezhet a díjfizetési kötelezettség teljesítésére, 
b) engedélyezheti a részletekben történő teljesítést, 
c) mérsékelheti a díjfizetési kötelezettséget, 
d) a díjfizetési kötelezettséget elengedheti. 

(2) A részletekben történő teljesítés engedélyezése esetén, ha a jogosult egy részlet megfizetésével 
késedelembe esik, az egész tartozása lejárttá válik, és egy összegben köteles az egész tartozást az erre 
irányuló felszólítás közlésétől számított 30 napon belül megfizetni. A határidő eredménytelen eltelte 
esetén a közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni. 

(3) A díjfizetési kötelezettség elengedésének lejárt tartozás esetén nem, csak jövőben esedékes fizetési 
kötelezettség tekintetében van helye. 

5. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

18.§ 

(l) Nem kell közterület-használati díjat fizetni a KözR. 14. §(l) bekezdésében szabályozottakon túl 
a) a szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, vízmedence vagy más köztárgy elhelyezéséért, 
b) a 2. §(l) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben, 
c) postai levélszekrény elhelyezéséért, 
d) műemlék- és helyi védelem alatt álló épület felújítási, helyreállítási és tatarozási munkáival 

kapcsolatos közterület-használatért, 
e) az Önkormányzat és intézményei beruházási, felújítási és karbantartási munkáival összefiiggő 

közterület-használatért; 
j) a karitatív, a hitéleti tevékenység és a közérdekű díjmentes szolgáltatás céljára történő közterület-

használatért, 
g) a tömegközlekedés szervezését és működtetését szolgáló létesítményért, 
h) a szervezett lomtalanításért, 
i) az Önkormányzat és intézményei, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaság, illetve a Polgármesteri Hivatal közterület-használatáért. 
(2) Ha az (l) bekezdésben meghatározott közterület-használatnak megszűnik a díjmentesség alapjául 

szolgáló jellege, a közterület-használatért az l. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 
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III. Fejezet 
A taxiállomásra vonatkozó különös szabályok 

19.§ 

A II. Fejezet rendelkezéseit a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére az e fejezetben, 
valamint a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és 
üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendeletben (a továbbiakban: 
Taxirendelet) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

20.§ 

(l) Közterületen taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére vonatkozó engedély - a 
Taxirendelet 3. § (l) bekezdése alapján - a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Taxiállomás Kft.) részére adható. 

(2) Amennyiben a közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat jogszabály alapján más 
gazdálkodó szervezet látja el, vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos 
létesítményekre vonatkozó fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a Taxiállomás Kft. 
megállapodást köthet az üzemeltetést végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítéséről, 

fenntartásáról, üzemeltetéséről és megszüntetéséről. 
(3) A taxiállomás létesítésére vonatkozó kérelmet a Taxiállomás Kft. a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatához nyújthatja be. 
(4) A kérelemnek a Taxirendelet 5. § (2) bekezdésében szabályozottakon túl tartalmaznia kell a 

forgalomtechnikai tervet, a helyszíni vázlatot és a műszaki leírást. 

21.§ 

(l) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni 
a) a kérelmezőnek, 
b) Budapest Főváros Kormányhivatalának, 
c) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala közlekedésért felelős szervezeti egységének, 
d) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, 
e) a fővárosi közterület-fenntartó szervezet forgalomtechnikáért felelős szervezeti egységének, 
j) a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságnak, 
g) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységének, 

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elutasítását közölni kell 
a) a kérelmezővel, 
b) ajegyzővel, 
c) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységével, 
d) a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi RendőrkapitánysággaL 

22.§ 

(l) A taxiállomás létesítésére alkalmas helyszínek kijelölése tárgyában a Képviselő-testület 
kerületfejlesztési ügyekért felelős bizottsága dönt. 
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(2) A taxiállomások létesítésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről a 
Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága véleményének kikérését követően a 
polgármester dönt. 

23.§ 

A taxi-szolgáltatás céljára kijelölt állomáshelyekért közterület-használati díjat nem kell fizetni. 

IV. Fejezet 
Az Önkormányzat tulajdonában álló közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díj 

(l) E fejezet alkalmazásában közút 
a) a belterületi közút, amely 

aa) másodrendű főút, 
ab) gyűjtőút, 
ac) kiszolgáló és lakóút; 

b) a kerékpárút, valamint 

24.§ 

c) a gyalogút és a járda. 
(2) Az (l) bekezdés szerinti útkategóriába sorolt közutak jegyzékét a 4. melléklet határozza meg. 

25.§ 

(l) A közút területének nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díj (a továbbiakban: 
igénybevételi díj) díjtételeit és a külön feltételtől ftiggően alkalmazható szorzószámot az 5. melléklet 
határozza meg. 

(2) Az igénybevételi díjat a munkavégzéshez szükséges területre kell megállapítani. A díj 
megállapítása szempontjából minden töredék m2 egész m

2 
-nek számít. 

(3) Az igénybevételi díj megfizetésének esedékességére, módjára és a díjfizetési kötelezettség 
elmulasztásának következményeire a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletet 
kell alkalmazni. 

26.§ 

(l) Mentes az igénybevételi díj fizetésének kötelezettsége alól az Önkormányzat által, valamint az 
Önkormányzat megrendelésére végzett tevékenység miatti nem köztekedési célú igénybevétel. 

(2) Az igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alól a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős 
bizottsága felmentést adhat. 

(3) Az 5. mellékletében meghatározott díjtételeket és szorzószámot a Képviselő-testület- a gazdasági 
ügykért felelős bizottsága javaslatára - évente felülvizsgálja. 
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V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

27.§ 

(l) Ez a rendelet 20 ll. július l-jén lép hatályba. 

28.§ 

(l) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, első fokon el nem bírált ügyekre is alkalmazni 
kell. 

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor fennálló közterület-használati jogosultság a közterület-használati 
hozzájárulásról szóló határozatban foglalt ideig, ha a jogosultság határozatlan idejű, e rendelet hatályba 
lépésétől számított öt évig áll fenn. 

29.§ 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és a Tanács 20061123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja. 

30.§ 

Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat közterületein a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről szóló 36/2004. (VI. 
24.) rendelete, az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 
szóló 5/2007. (Il. 16.) rendelete, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak 
útkategóriába sorolásáról és helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő 
igénybevételi díj megállapításáról szóló 8/2007. (Il. 16.) rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

A kihirdetés napja: 
A hatálybalépés napja: 

20 ll. június 
20 ll. július l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ll 

l. melléklet a .. .12011. ( .. .)önkormányzati rendelethez 

A közterület-használat díjtételei 

A közterülethe l O cm-en túl benyúló, vagy ha annak közterülettel 
érintkező felülete a 2 m2 -t meghaladja - üzlet homlokzat (portál) -
üzleti védőtető, előtető (vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, 
szekrény, hirdető berendezés, fényreklám (felülete után) 

Fülke 

Kereskedelmi, szolgáltató (vendéglátó) és egyéb vállalkozási 
tevékenység céljára szolgáló építmény, és ezekből történő 
kitelepülés: pavilon6m2-ig 

6-12 

12m2 felett 

Kereskedelmi, szolgáltató (vendéglátó) és egyéb vállalkozási 
tevékenység céljára szolgáló építmény, és ezekből történő 

30m2
-

30m2 felett 

Vendéglátói előkert 

Szerencsejáték- pénznyerő automaták üzemeltetése (céljára 

a) Alkalmi árusítás, ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 

b) Kézből történő utcai árusítás (l m2/fő) 

Film- és TV-felvétel területei 

Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg
határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenység járműből 

hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 
hirdetőtábla 

Zöldterületen történő elhelyezése esetén 

Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés 

275 138 

880 500 

924 528 

1000 700 

1200 1000 

30000 20000 
Ft/ db Ft/ db 

150 50 

1056 660 

3 300 

2 

420 Ft/m /nap 

792 396 
396 66 

594 330 

1.100 
770 

2.200 1.540 

2.600 1.300 
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' 2 2 20.000 15.000 
8. Oriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 m - 12 m között Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 2 35.000 30.000 
Zöldterületen történő elhelyezése esetén 8 m - 12m között Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 50.000 40.000 
Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 12 m felett Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 65.000 50.000 
Zöldterületen történő elhelyezése esetén 12 m felett Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

Zászló 
13.000 

9.000 Ft/db/hó 
Ft/ db/hó 

9. Iparterületek, ipari raktározási területek, járműkereskedés, 
gépjárművezetői oktatói tanpálya 140 

10. Üzemképtelen személygépkocsi tárolása 13.200 Ft/db/hó 

ll. Iparvágány (sínpáronként) 93Ft/fm/év 

12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 185 132 
2 2 

göngyölegek kihelyezése, ki- és berakodás Ftlm /nap Ftlm /nap 
13. Kutyakiképző terület 132 Ft/mL/év 

14. Garázsépületek területei 800 Ft/mL/év 

15. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó 2 

ideiglenes parkolók létesítése, elhelyezése, fennmaradása 140 Ft/m /nap 

Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szolgáltató 
16. tevékenységével összefüggő köztisztasági rendeltetésű hulladék-, 2 

szemétgyűjtő tároló elhelyezése 66Ftlm/év 

17. Választási kampánnyal összefüggő építmény elhelyezéséhez 2 

igénybe vett terület (Étv. 2. § 8. pont) 264 Ft/m /nap 

Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény 2 

elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe vett terület 120 Ft/m /nap 

18. 
Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény 2 

elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe vett terület 396 Ft/m /nap 

19. Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye előtti 2 

közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása 660Ftlm/év 

20. Kozma u. - Sírkert u. térségében sírkőfaragó tevékenység 2 

folytatása 660Ftlm/év 

21. Lakóházhoz tartozó kert, előkert 65 Ftlm
2

1év 

22. Trolibusz tároló; ki- és beálló 792 Ft/m
2

/év 

23. Felvonulási épület iroda célú használata 2200 Ft/m
2

/év 

24. 
5 500 Szórólap, hírlap osztása 
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2. melléklet a .. .12011. ( .. .)önkormányzati rendelethez 

A kiemeit közterületek 

A) 
l. Budapest X., Üllői út l 08/ A. előtt 
2. Budapest X., Vajda Péter utca 
3. Budapest X., Pongrác út 
4. Budapest X., Albertirsai út 
5. Budapest X., Albertirsai köz 
6. Budapest X., Fehér köz 
7. Budapest X., Keresztúri út 
8. Budapest X., Kismartani út 
9. Budapest X., Ónodi utca 
10. Budapest X., Harmat utca (Kőrösi Csoma S. úttól a Hangár utcáig) 
ll. Budapest X., Mádi utca 
12. Budapest X., Kozma utca 
13. Budapest X., Maglódi út 
14. Budapest X., Kada utca 
15. Budapest X., Lavotta utca 
16. Budapest X., Sibrik Miklós út 
17. Budapest X., Sírkert utca 
18. Budapest X., Kápolna utca 
19. Budapest X., Liget utca 
20. Budapest X., Óhegy utca 
21. Budapest X., Hangár utca (Harmat utca és Mádi utca közötti szakasz) 
22. Budapest X., Mázsa tér 
23. Budapest X., Hizlaló tér 
24. Budapest X., Gergely utca 

B) Budapest X., Gyakorló utcai lakótelep 
l. Budapest X., Gyakorló utca 
2. Budapest X., Gyakorló köz 
3. Budapest X., Gépmadár utca 
4. Budapest X., Hatház utca 

C) Budapest X., Üllői út- Zágrábi úti lakótelep 
l. Budapest X., Balkán utca (Bihari út és Somfa köz közötti szakasz) 
2. Budapest X., Somfa köz 
3. Budapest X., Kékvirág utca 
4. Budapest X., Üllői köz 
5. Budapest X., Zágrábi köz 
6. Budapest X., Zágrábi utca 
7. Budapest X., Száva utca (Üllői út és Zágrábi utca közötti szakasz) 

D) Budapest X., Kőbányai városrész - központ 
l. Budapest X., Monori utca (Kőbányai út és Szalonka köz közötti szakasz) 



2. Budapest X., Szalonka köz 
3. Budapest X., Hargita köz 
4. Budapest X., Platán sor 
5. Budapest X., Pongrác köz 
6. Budapest X., Állomás utca 
7. Budapest X., Vásárló utca 
8. Budapest X., Kőrösi Csoma sétány 
9. Budapest X., Kápolna köz 
10. Budapest X., Veszprémi utca 
ll. Budapest X., Havas Ignác utca 
12. Budapest X., Román utca 
13. Budapest X., Martinovics tér 
14. Budapest X., Kápolna tér 
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15. Budapest X., Ihász utca (Csajkovszkij park előtti szakasz) 
16. Budapest X., Halom utca (Szent László tér és Kápolna utca közötti szakasz) 
17. Budapest X., Ászok utca 
18. Budapest X., Bánya utca (Szent László tértől az Előd utcáig) 
19. Budapest X., Előd utca (Kőrösi Csoma S. úttól a Bánya utcáig) 
20. Budapest X., Ónodi utca 
21. Budapest X., Zsivaj utca 
22. Budapest X., Bebek utca 
23. Budapest X., Harmat köz 

E) Budapest X., Kőér utcai lakónegyed 
l. Budapest X., Olajliget utca 
2. Budapest X., Olajliget köz 
3. Budapest X., Csősz köz 
4. Budapest X., Őzláb utca 
5. Budapest X., Kőér köz 
6. Budapest X., Iringó köz 
7. Budapest X., Olíva köz 
8. Budapest X., Őzláb köz 
9. Budapest X., Dér utca 
l O. Budapest X., Szlávy utca (Óhegy utca és Harmat utca közötti szakasz) 
ll. Budapest X., Téglavető köz (Harmat utca és Dér utca közötti szakasz) 

F) Budapest X., Harmat utca menti lakótelepek 
l. Budapest X., Vörösdinka utca 
2. Budapest X., Szőlőhegy utca 
3. Budapest X., Kéknyelű utca 
4. Budapest X., Ganz Mávag lakótelep 
5. Budapest X., Kada köz 
6. Budapest X., Bodza utca (Harmat utca és Mádi utca közötti szakasz) 
7. Budapest X., Lavotta utca 
8. Budapest X., 144. utca 
9. Budapest X., Ihász köz 
l O. Budapest X., Csősztorony utca 



G) Budapest X., Óhegy lakótelep 
l. Budapest X., Csombor utca 
2. Budapest X., Sorház utca 
3. Budapest X., Medveszőlő utca 
4. Budapest X., Farkasalma utca 
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5. Budapest X., Székfüvirág utca 
6. Budapest X., Noszlopy utca (Petrőczy utca és Csombor utca közötti szakasz) 
7. Budapest X., Száraz utca (Kada utca és Csombor utca közötti szakasz) 
8. Budapest X., Petrőczy utca (Kada utca és Noszlopy utca közötti szakasz) 

H) Budapest X., Újhegyi lakótelep 
l. Budapest X., Juhar utca (Pázsitfű utca és Zsombék utca közötti szakasz) 
2. Budapest X., Pázsitfű utca (Mádi utca és Juhar utca közötti szakasz) 
3. Budapest X., Zsombék utca (Mádi utca és Juhar utca közötti szakasz) 
4. Budapest X., Dombtető utca 
5. Budapest X., Kövágó utca 
6. Budapest X., Hang utca 
7. Budapest X., Agyagfejtő utca 
8. Budapest X., Szövőszék utca 
9. Budapest X., Lenfonó utca 
10. Budapest X., Szőlővirág utca 
ll. Budapest X., Tóvirág utca 
12. Budapest X., Mélytó utca 
13. Budapest X., Pára utca 
14. Budapest X., Tavas utca 
15. Budapest X., Újhegyi sétány 
16. Budapest X., Bányató utca 
17. Budapest X., Oltó utca 
18. Budapest X., Gőzmozdony utca 
19. Budapest X., Újhegyi út (Gyömrői út és Mádi utca közötti szakasz) 
20. Budapest X., Hangár utca (Bányató utca és Harmat utca közötti szakasz) 

l) Budapest X., Kőbánya - Kertváros 
l. Budapest X., Bársonyvirág utca (Jászberényi út és Hárslevelű utca közötti szakasz) 
2. Budapest X., Hárslevelű utca (Bársonyvirág utca és Rézvirág utca közötti szakasz) 
3. Budapest X., Rézvirág utca (Jászberényi út és Hárslevelű utca közötti szakasz) 

J) Budapest X., Kőbányai Parkok 
l. Budapest X., Óhegy park 
2. Budapest X., Rottenbiller park 
3. Budapest X., Csajkovszkij park 
4. Budapest X., Mélytó park 
5. Budapest X., Sportliget 
6. Budapest X., Száva utca és Kőér utca közötti 38303/52 hrsz-ú park 
7. Budapest X., Kőér utcai lakótelep 42033/31 hrsz-ú zöldterülete 
8. Budapest X., Gépmadár park 
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3. melléklet a .. .12011. (. . .)önkormányzati rendelethez 

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem 
az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

A kérelmező adatai: 

Magánszemély esetében: 
Név: .................................................................................................................... . 
Telefon: ............................................................................................................... . 
Születési hely, idő: .................................................................................................. .. 
Anyja születési neve: .................................................................................................. . 
Lakcíme: .............................................................................................................. . 
Adószárnal Adóazonosító jele: ........................................................................................ . 
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................. . 

Gazdasági társaság, társadalmi és egyéb szervezet esetében: 
Gazdasági társaság, intézmény neve: 

······························································································································ 
........................... ...................................................... Telefon: ............................ .. 
Székhelye, telephelye: ................................................................................................ . 
Cégjegyzék, illetve bírósági bejegyzés száma: .................................................................... . 
Adószáma: .............................................................................................................. . 
Bankszámla száma: ................................................................................................... . 
Pénzintézet neve: ...................................................................................................... . 
Képviseletére jogosult személy neve: ............................................................................... . 
Születési helye, ideje: .......................................................................................................... . 
Anyja születési neve: ................................................................................................. . 
Lakcíme: .................................................................................................................. . 

A közterület-használat helyének helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása: 
..................... hrsz. 

···························································································································· 

A közterület-használat pontos területnagysága: .................................. m 
2 

ebből igénybe venni kívánt zöldfelület: ........................ m 2 

a rendezés saját (burkolt) parkolóhely felülete: ....................... m
2 

A közterület-használat célja, jellege (amennyiben lehetséges TEÁOR megjelöléssel): 

·························································································································· 

··························································································································· 
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Kapcsolódó tevékenységek: 

··························································································································· 

··························································································································· 

A közterület-használati ideje: 
' h' t'l ' h' . ................ ev ................. o ....... nap o -................ ev ................... o ......... naptg 

Rendezvények esetén gépkocsiforgalom: 
'll't' ' fil ""l ' 'd" "d . - sza 1 as, aru e to tes mo Ja, 1 eJe: .................................................................... . 

··························································································································· 

Rendezvények esetén: WC: .............................. db 
Hulladékgyűjtő: ................. db 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a 
közterületet hozzájárulás nélkül használja, az 5911995. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. §-a alapján 
szabálysértést követ el, és tudomásul veszi, hogy ezen cselekménye további hátrányos 
következményekkel jár, 
- a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek 
árusíthatók, 
- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló rendelete szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
kell fizetni. A díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény 
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül kell megfizetni. 

20 ..... év .................... hó .......... napján ...................................... . 

a kérelmező aláírása 

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia: 
l. 2.200 Ft értékű illetékbélyeget 
2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát. 
3. Egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolványt. 
4. Gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt. 
5. Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot. 
6. Méretarányos helyszínrajzot, melyen a környező utcák feltüntetésén kívül az igényelt területet is ábrázolni 

kell, a szükséges méretekkel oly módon, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése 
egyértelműen megállapítható legyen. 

7. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 
8. Építményből (pavilon, épület) történő tevékenység végzése esetén a tevékenységgel keletkezett települési 

szilárd hulladék elszállítására megkötött szerződést. 
A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és 

lakcímét. 
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4. melléklet a .. .12011. (. . .)önkormányzati rendelethez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala által kezelt 

közutak jegyzéke 

l. Belterületi másodrendű főntak 

KEZELT UT MEGNEVEZESE SZAKASZHAT AR 
Fertő u. Hizlaló tér- Vajda Péter u. 
Keresztúri út Kerepesi út - Határhalom u. 
Maglódi út Jászberényiút-Sírkert u. 
Sibrik Miklós út Maglódi út- Gyömrői út 
Ujhegyi út Gyömrői út- Sírkert u. 

2. Belterületi gyűjtőutak 

KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHAT ÁR 
Akna u. Maglódi út - Gránátos u. 
Albertirsai u. Kerepesiút-Fehér köz 
AHomás u. Korpanai u. - Szent László tér 
Balkán u. Ceglédiút-Bihari út 
Bánya u. Kolozsvári u. - Aszok u. 
Bányató u. Sibrik Miklós út- Hangár u. 
Basa u. Hizlaló tér- Kőér u. 
Ceglédi u. Üllői út - Száva u. 
Fertő u. Hizlaló tér- Vajda Péter u. 
G~ u. Kőbányai út- Pongrác út 
Gergely u. Martinovi cs tér- Tavas u. 
Gitár u. Jászberényiút-Harmat u. 
Gránátos u. Táma u. - Akna u. 
Gyakorló u. Keresztúriút-Fehér út 
G~ójgyszergyári u. Fehér út- Keresztúri út 
Halom u. Kolozsvári u. - Martinovics tér 
Harmat u. Ujhegyi út- Kolozsvári u. 
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KEZELT UT MEGNEVEZESE SZAKASZHATÁR 
Heves u. Pilisi u. - Dömsödi u. 
Hizlaló tér 
Hős u. Hungária krt. - Pongrác u. 
Ihász u. Harmat u. - Vaspálya u. 
Kada u. Maglódi út- Gyömrői út 
Kápolna tér 
Kápolna u. Liget tér- Ká_polna tér 
Keresztúri út Kerepesi út- Határhalom u. 
Kozma u. Jászberényi út - Maglódi út 
Kőéru. Harmat u. - Gyömrői út 
Lig_et u. Korpanai út- Bánya u. 
Mádi u. Kőrösi Cs. S. út- l]_jhegyi út 
Maglódi út Jászberényi út- Sírkert u. 
Maglódi út Sírkertu.-Felsőcsatári út 
Ohegyu. Kápolna tér- Kada u. 
Pongrác út Kere_l)esi út - Kőbán_y_ai út 
Salgótarjáni út Pongrác út- Hungária krt. 
Sibrik Miklós út Maglódi út- Gyömrői út 
Sírkert u. Maglódi út - Kozma u. 
Sörgyár u. Sibrik Miklós út- Gitár u. 
Szállás u. Szállás köz - Kőér u. 
Száva u. Üllői út- Barabás u. 
Tündérftirt u. Jászberényi út- 526. sor 
Ujhegyi út Gyömrőiút-Sírkert út 
Vajda Péter u. Fertőu.-Könyves Kálmán krt. 

3. Belterületi kiszolgáló és lakóutak 

KEZELT UT MEGNEVEZESE SZAKASZHAT ÁR 
144-es utca Harmat u. - Maláta u. 
37811/26 Gyöngyike utcáról nyílik 
38303/58 Ferihegyi út me ll ett 
38305/9 Ferihegyi út mellett 
3 8900/7 Hungária krt. - Salgótarjáni út között 
38911/25 Salgótarjáni út- Csilla telepnél 
38911127 Csilla u. - Gyöngyike u. között 
38911/28 Csilla u. - Sa1gótarjáni út között 
38911/32 Csilla u. - Gyöngyike u. között 
38911/49 Gyöngyike u. - Csilla u. között 
38911/51 Pongrác út 9. ltp. mozi előtt 

38911/52 Pongrác útról nyílik mozi mellett 
38911/54 Pongrác útról nyílik 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHAT ÁR 
39210/13 Fehér út mellett, vele párhuzamos 
39210114 Fehér útról nyílik 
40694/17 Halas u. - Rákos patak között 
40957/28 Kohászati gyár mellett 
42082/16 Alkér u. - Száraz u. között 
42309/80 Uj hegyi út- Tavas u. között 
42309/82 Uj hegyi út- Tavas u. között 
42414/281 Zsombék utcáról nyílik 
42444/13 Uj hegyi út- Gyömrői út között 
425 65 Felső Rákosi réteknél 
42 789 Rákos patak- Keresztúri út között 
42 806 Rákosmezeje MGTSZ mellett 
526. sor Jászberényiút-Airnos u. 
Agyagfejtő u. Harmat u. - Ujhegyi sétány 
Albertirsai köz Albertirsaiu.-Fehér u. 
Algyógyi u. Maglódi út - Gránátos u. 
Alkér köz Alkér u. - utca vég_e 
Alkér u. Harmat u. - Gyömrői út 
Airnos köz Airnos u. - Korányi F. erdősor 
Airnos u. Felsőcsatáriút-Tünde u. 
Andezit u. Mádi u. - Kovakő u. 
Arkos u. Mádi u. -Takarék u. 
Arpa u. Hizlaló tér- Teherkocsi u. 
Aszok u. Halom u. - Bánya u. 
Barabás u. Kőér u. - Mázsa tér 
Bársonyvirág u. Zöldpályau.-Jászberényi út 
Basa u. Kőér u. - utca vége 
Bazalt u. Zsombéku.-Dolomit u. 
Bebek u. Előd u. - Harmat u. 
Belényes u. Bihariút-Makk u. 
Bodza u. MagJódi út- Harmat u. 
Bogáncsvirág u. Kozma u. - Tündérfúrt u. 

Bojtocska u. Magyarfalu u. - Jászberényi út 
Bolgár u. Vaspálya u. - Martinovics tér 
Borsika u. Magyarfaluu.-Jászberényi út 
Bögre u. Serpenyő u. - Gumigyár u. 
Cserkesz u. Román u.- Noszlopy u. 
Csilla u. Pongrác u. - Zách u. 
Csillagvirág u. Bogáncsvirág u. - Ezüstfa u. 
Csombor u. Harmat u. - Száraz u. 
Csősz köz Harmatu.-Olajliget u. 
Csősztorony u. Harmat u. - Mádi u. 
Csucsor u. Harangláb u. - Meténg u. 
Dér u. Kőér u. - Szlávy u. 
Derecskei u. Bihariút-Makk u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHAT ÁR 
Diósgyőri u. Petrőczy u. - Gyömrői út 
Doba u. Gép u. - Pongrác u. 
Dóczy J. u. Harmat u. - Mádi u. 
Dolomit u. Mádi u. - Kovakő u. 
Dombhát u. Boitocska u. -Jászberényi út 
Dombtető u. Mádi u. - Ujhegyi sétány 
Dorogi u. Pilisiu.-Váltó u. 
Dömsödi u. Kerepesi u. - Nagyicce u. 
Előd köz Előd u. - Ihász u. 
Előd u. Körösi Csoma S. út- Harmat u. 
Endre u. Korpanai u. - Halom u. 
Erdősi u. Gépmadárpark- Hatház u. 
Ersemlényi u. Derekesei u. - Belényes u. 
Eszterlánc u. Korányi F. erdősor-Tündérfürt u. 
Ezüstfa u. Tarkarét u. - Eszterlánc u. 
Fagyal u. Takarék u. - Maglódi út 
Farkasalma u. Száraz u. - Noszlopy u. 
Fátyolka u. Jászberényi út- Meténg u. 
Fehér köz Fe hér út - Albertirsai köz 
Fogadó u. Gém u. - Száva u. 
Fokos u. Szállás u. - Horog u. 
Fűz u. Kozma u. - Tarkarét u. 
Füzér u. Kolozsvári u. -Körösi Csoma S. út 
Gém u. Hizlaló tér - Zágrábi út 
Gé_g_madár _park Gépmadár u. - Gyakorló u. 
Gépmadár u. Gyakorló köz - Gépmadár park 
Gőzmozdony u. Gergely u. - Sibrik Miklós út 
Grafit u. Szőlőtelep u.- Kovakő u. 
Gumigyár u. Felsőcsatári u.- Ökrös u. 
Gutor tér 
Gutor u. Gergely u. - Gutor tér 
Gyakorló köz Kerepesi u. - Gyakorló u. 
Gyalog u. Sibrik M. út- Fagyal u. 
Gyöngyike u. Salgótarjáni út- Csilla u. 
Gyula u. Gyömrői út- Hangár u. 
Hailék u. Jegenye u. -Barabás u. 
Halas u. Malomárok u. - Keresztúri út 
Halom köz Halom u. - Bánya u. 
Hang u. Tavas u. - Ujhegyi sétány 
Hangár u. Gyömrői út- Felsőcsatári u. 
Harangláb u. Kozma u.- Fátyolka u. 
Harmat köz Mádi u. - Harmat u. 
Harmat u. Uj hegyi út- Hangár u. 
Hárslevelű u. Jászberényiút-Vadszőlő u. 

Határhalom u. Jászberényi út- Pesti Határ út 
Hatház u. Kerepesi út- Gyakorló u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHAT ÁR 
Havas Ignác u. Halom u. - Kápolna köz 
Hidas köz Mázsa u. - Szállás u. 
Hollóháza u. Cserkesz u.- Gutor tér 
Horog u. Pongrác út- Száva u. 
Hortobágyi u. Pilisi u. - Kabai u. 
Hölgy u. Kolozsvári u. - Allemás u. 
Ihász köz Mádi u. - Harmat u. 
Indóház u. Jászberényiút-Maglódi út 
Iringó köz Kőér köz - Kőér köz 
Jegenye u. Száva u. - Monori u. 
Juhar u. Sellő u. - Zsombék u. 
Juhász u. Pilisi u. - Dömsödi u. 
Kabai u. Keresztúriút-Nemes u. 
Kadaköz Kada u. - utca vége 
Kápolna köz Káp o Ina u. - Veszprémi út 
Kéknyelű u. Harmat u. - Mádi u. 
Kékvirág u. Bihari út- út vége 
Kelemen u. Ohegy u. - Vaspálya u. 
Kemence u. Petrőczy u. - Ohegy u. 
Kerámia u. Petrőczy út- út vége 
Kerecseny u. Gergelyu. - Cserkesz u. 
Kirgiz u. Cserkesz u. - Mongol u. 
Kis Sörgyár u. Téglavető u. - Sörös u. 
Kisbacon u. Nyerő u. - Pongrác u. 
Kisgergely u. Kada u. - Alkér u. 
Kiskert u. Sörgyár u. - Mádi u. 
Kismarteni út Kőbányai út - Könyves Kálmán krt. 
Koch u. Barabás u. - Mázsa u. 
Kocka u. Maglódi út - Mádi u. 
Kolozsvári u. Eles sarok- Korponai út 
Korall köz Korall u. - Maglódi út 
Korall u. Korányi F. u. - Zsombék u. 
Korányi Frigyes erdősor Kozma u. - Eszterlánc u. 
Korányi Frigyes u. Maglódi u. - Kozma u. 
Korpanai u. Liget tér- Kolozsvári u. 
Kovakő u. Ujhegyi út- Névtelen u. 
Köszméte u. Jászberényi út- Magyarfalu u. 
Kővágó u. Harmat u. - Ujhegyi sétány 
Ladányi u. Keresztúri út - Rákász u. 
Lámpagyár u. Cserkesz u. - V as pálya u. 

Lángyirá_g_ u. Jászberényi út- Magyarfalu u. 

Lavotta u. Maglódi u. - Mádi u. 
Legényrózsa u. Jászberényi út- Zöldpálya u. 

Lencse u. Szállás u. - Jeg_enye u. 

Lenfonó u. Sibrik M. út- Ujhegyi sétány 

Liget u. Bánya u. - Harmat u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Luca köz Gépu.-Nyerő u. 
Mádi köz Mádiu.-Téglavető köz 
Magyarfalu u. Bársonyvirágu.-Vadszőlő u. 
Makk u. Balkánu.-Fertő u. 
Maláta u. Körösi Cs. S. út - 144-es u. 
Malomárok u. Kerepesi út - Halas u. 
Márgaköz Gergely u. - Márga u. 
Márga u. Ohegy u. - Gergely u. 
Martinovics tér 
Mázsa tér 
Mázsa u. Kőbányai út- Barabás u. 
Medveszőlő u. Kadau.-Farkasalma u. 
Méhes u. Keresztúri út - Pilisi u. 
Mélytó u. Tavas u. - Ujhegyi sétány 
Meténg u. Kozma u. -Fátyolka u. 
Mongol u. Bolgár u. - Lámpagyár u. 
Monori u. Szállás u. - Pongrác u. 
Nagyicce u. Pilisi u. - Dömsödi u. 
Napmátka u. Tündérfürt u. - Ezüstfa u. 
Nemes u. Hortobágyi u. - Rákosvölgyi u. 
Noszlopy u. Vaspálya u. - Száraz u. 
Nyerő u. Szalonka köz - Doba u. 
Nyitra u. Harmat u. - Maláta u. 
Ohegyköz Ohegy u. - Ohegy park 
Olaj_ u. Ma_glódi út- Algyógyi u. 
Olajliget köz Olajliget u.- Ozláb u. 
Olajliget u. Olíva köz- Kőér u. 
Olíva köz Olajliget u. - Ozláb u. 
Oltó u. Sibrik Miklós út- Uj he _gyi sétány 
Onodi köz Előd u. -Bebek u. 
Onodi u. Kolozsvári u. -Körösi Cs. S. út 
Ökrös köz Korall u. - út vége 
Ökrös u. Harmat u. - Korall u. 
Örmény u. Gyömrői út- Cserkesz u. 
Ozláb u. Olíva köz- Olajliget köz 
Pántlika u. Mádi u.- út vége 
Paprika u. Hortobágyi u. - Rákosvölgyi u. 
Pára u. Tavas u. - Ujhegyi sétány 
Pázsitfű u. Mádi u. - Takarék u. 
Pesti Gábor u. Dömsödi u. - Pilisi u. 
Pesti határút Sárgarózsa u. - Határhalom u. 
Petrőczy u. Kelemen u.- Noszlo_py u. 
Pilisi u. Kerepesi út- Nagyicce u. 
Pogány u. Kerepesi út - Juhász u. 
Pongrác köz Kőbányai út- Pongrác út 
Porcelán u. Támau.-Jászberényi út 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZESE SZAKASZHAT ÁR 
Rákász u. Halas u. - Ladányi u. 
Rákosvölgyi u. Keresztúri út -Rákos-patak 
Repce u. Kőér u. - út vége 
Rézvirág u. Zöldpályau.-Jászberényi út 
Román u. Vaspályau.-Gergely u. 
Salamon u. Gergely u. - Petrőczy u. 
Sárgarózsa u. Kerepesi út - Pesti határ út 
Sárosi u. Noszlopy u.- Vasgyár u. 
Sellő u. Mádi u. - Takarék u. 
Serpenyő köz Serpenyő u. - Gumigyár u. 
Serpenyő u. Ökrös u. - Hangár u. 
Somfa köz Üllői út- Balkán u. 
Somfa u. Fertőu.-út vége 
Sorház u. Harmat u. - Csombor u. 
Sörös u. Sörgyár u. - Mádi u. 
Sulyom u. Zöldpályau.-Vörösfenyő u. 
Sütöde u. Tavas u. - Uihegyi sétány 
Szacsvay köz Noszlopy u.- Vasgyár u. 
Szacsvay u. Vaspálya u. - Szlávy köz 
Szállás köz Szállás u. - Horog u. 
Szalonka köz Pongrác út- Gép u. 
Száraz u. Farkasalma u.- Szláv u. 
Szárnyas u. Száva u. - Somfa köz 
Szegély u. Sibrik Miklós út- Fagyal u. 
Székfűvirág u. Petrőczy u.- Noszlopy u. 
Szellőrózsa u. Zöldpálya u. -Jászberényi út 
Szent László tér 
Szentimrey u. Maglódi út - Mádi u. 
Szita köz Gépu.-Nyerő u. 
Szlávy köz Vaspálya u. - Gyömrői út 
Szlávy u. Harmat u. - Cserkesz u. 
Szőlőhegy u. Harmat u. - Mádi u. 
Szőlőtelep u. Panka u.- Grafit u. 
Szőlővirág u. Tavas u. - Ujhegyi sétány 
Szövőszék u. Sibrik M. út- Ujhegyi sétány 
Takarék u. Sibrik Miklós út- Zsombék u. 
Tarkarét u. Jászberényi út- Fűz u. 
Tarló u. Kada u. - Szlávy u. 
Táma u. Jászberényiút-Gránátos u. 
Tavas u. Gergely u. - Mádi u. 
Téglavető köz Szőlőhegy u. - Mádi köz 
Téglavető u. Jászberényi út- Dér u. 
Teherkocsi u. Arpa u. - Ceglédi u. 
Terebesi u. Fehér út- Malomárok u. 
Tóvirág u. Tavas u. - Uihegyi sétány 
Tölcsér u. Kerepesi út - Pesti Gábor u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Túzok köz Túzok u. - út vége 
Túzok u. Keresztúri út - Pesti határ út 
Tűzálló köz Algyógyi u. -Táma u. 
Ugor u. VasJ'álya u.- Mongol u. 
D_jház u. Lavotta u. - Kiskert u. 
Ujhegyi út Gyömrői út- Vaspálya u. 
Üllői köz Üllői út -Zágrábi u. 
Vadszőlő u. Magyarfaluu.-Jászberényi út 
Váltó u. Keresztúri út - Dömsödi út 
Várg_ede u. Kerecseny u. - Zsadány u. 
Vásárló u. AHomás u. - Liget tér 
Vasgyár u. Gyömrői út- Vaspálya u. 
Vaskő u. Gép u. - Monori u. 
Vasláb u. Kisbacon u. - út vége 
Vaspálya u. Kőér u. - Ujhegyi út 
Vécs köz Gépu.-Nyerő u. 
Verebély u. Kerecseny u. - Zsadány u. 
Veszprémi u. Halomu.-Kápolna köz 
Vizimalom u. Keresztúriút-Malomárok u. 
Vörösdinka u. Harmat u. - Mádi u. 
Vörösfenyő u. Sulyom u. - Zöldpálya u. 
Zách u. Hős u. - Csilla u. 
Zágrábi köz Üllői út- Zágrábi u. 
Zágrábi út Száva u. -Bihar út 
Zöldpálya u. Vörösfenyőu.-Vadszőlő u. 
Zsadány u. Verebély u. - Gutor u. 
Zsivaj u. Onodi köz - Harmat u. 
Zsombék u. Maglódi út - Mádi u. 

4. Belterületi gyalogutak 

KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHAT ÁR 
Csákó köz Vaskő u. - Doba u. 
Hargita sétány Gép u. - Pongrác köz 
Kistorony park 
Kőrösi Csoma sétány Liget tér - Szent László tér 
Oheg_y park 
Platán sor Kőbányai út- Szalonka köz 
Ujhegy sétány Mádi u. - Sütöde u. 
Ujhegyi park 
Vika köz Nyerő u. - Szalonka köz 
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5. Járdák 

UTCANÉV -TÓL -IG PÁROS PÁRATLAN 
Agyagfejtő u. Harmat u. Ujhegyi sétány van van 
Akna u. Maglódi út Gránátos u. - van 
Albertirsai köz Fehér út Albertirsai út - van 
Albertirsai út Kerepesi út Fehér út van -
Algyógyi út Maglódi út Olaj u. van -

Olaj u. Tűzálló köz - van 
Tűzálló köz Tárna u. - van 

Alkér köz Alkér u. - -
Alkér u. Gyömrői út Cserkesz u. - van 

Cserkesz u. van van 
Gergely u. Petrőczy u. van van 
Petrőczy u. Ohegy u. van van 
Ohe_gy u. Száraz u. van van 
Száraz u. Tarló u. van van 
Tarló u. Dér u. - -
Dér u. Harmat u. van van 

Allamás u. Korponai u. Hölgy u. van van 
Hölgy u. Fűzér u. van van 
Hölgy u. Halom u. van van 

Andezit u. Mádi u. Bazalt u. van van 
Bazalt u. Korall u. van van 
Korall u. Kovakő u. van van 

Arkos u. Mádi u. Takarék u. van -
Arpa u. Hizlaló tér Teherkocsi u. van -
Aszok u. Halom u. Bánya u. - van 
Balkán u. Ce_glédi út Makk u. van van 

Makk u. Bihari út van van 
Bihari út van van 

Bánya u. Aszoku. Halom köz van van 
Halom köz Kőrösi Cs. S. út van van 
Kőrösi Cs. S. út Liget u. van van 
Liget u. Kolozsvári u. van van 

Bányató u. Sibrik M. út Tavas u. van van 
Tavas u. Ujhegyi út van van 
Ujhegyi út Hangár u. van -

Barabás u. Kőéru. Hajlék u. - van 
Hajlék u. Mázsa tér - van 

Bársonyvirág u. ZöldJJálya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Basa u. Kőér u. Száva u. van van 
Száva u. Hizlaló tér van van 
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UTCANÉV -TÓL -IG PÁROS PÁRATLAN 
Bazalt u. Dolomit u. Andezit u. van van 

Andezit u. Zsombék u. van van 
Bebek u. Harmat u. Onodi köz van -

Onodi köz Előd u. van -
Belényesi u. Bihari út Makk u. van van 
Bodza u. Maglódi út Sörgyár u. van van 

Sörgyár u. Mádi u. van van 
Mádi u. Harmat u. van van 

Bogáncsvirág u. Kozma u. Fátyolka u. - -
Fátyolka u. Tarkarét u. van -

Bojtocska u. Magyarfalu . Zöldpálya u. van van 
Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Bolgár u. Vaspálya u. Mongol u. van van 
Mongol u. Cserkesz u. van van 
Cserkesz u. Gergely u. van van 
Gergely u. Kápolna u. van van 

Borsika u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 
Magyarfalu u. Zöldpálya u. van van 

Ceglédi út Száva u. Hizlaló tér van van 
Hizlaló tér Balkán u. van van 
Üllői út Bihari út van van 

Cserkesz u. Román u. Bolgár u. van van 
Bolg_ár u. Kirgjz u. van van 
Kirgiz u. Ihász u. van van 
Ihász u. Kelemen u. van van 
Kelemen u. Kőéru. van van 
Kőéru. Örmény u. van van 
Örmény u. Hollóház u. van -
Hollóház u. Szlávy u. van -
Szlávy u. Alkér u. van -
Alkér u. Kada u. van van 
Kada u. Diósgyőri u. van van 
Diósgyőri u. Noszlopy u. van van 

Csilla u. Pongrác út Gyöngyike u. van -
Gyöngyike u. Zách u. - -

Csillagvirág u. Bogáncsvirág u. Ezüstfa u. van van 
Csombor u. Harmat u. Száraz u. van van 
Csősz köz Olajliget u. Ozláb u. - -
Csősztorony u. Harmat u. Mádi u. van van 

Dér u. Kőéru. Téglavető u. van van 

Téglavető u. Szlávy u. van van 

Szlávy u. Alkér u. van van 



28 

UTCANÉV -TÓL -IG PAROS PARATLAN 
Derecskei u. Bihari út Ersemlyéni u. van -

Ersemlyéni u. Makk u. van -
Diósgyőri u. Gyömrői út Cserkesz u. van van 

Cserkesz u. Gergely u. van van 
Gergely u. Petrőczy u. van van 

Dóczy Józsefu. Mádi u. Harmat u. van van 
Dolomit u. Mádi u. Bazalt u. van -

Bazalt u. Korall u. van -
Korall u. Kovakő u. van -

Dombhát u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Dombtető u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Dorogi u. Pilisi u. Váltó u. van -

Váltó u. Nagyicce u. - -
Dömsödi u. Kerepesi út Pesti G. u. - van 

Pesti G. u. Juhász u. - van 
Juhász u. Heves u. - van 
Heves u. Váltó u. - van 
Váltó u. Nagyicce u. - van 

Előd köz Előd u. Ihász u. - -
Előd u. Bánya u. Előd köz - -
Endre u. Korponai u. Hölgy u. van van 

Hölgy u. Fűzér u. van van 
Fűzér u. Halom u. van van 

Erdősi u. Gépmadár u. Hatház u. van van 
Ersemlyéni u. Drecskei u. Belényesi u. van van 
Eszterlánc u. Tündérfürt u. Ezüstfa u. van -

Ezüstfa u. Korányi F. erdősor - -
Ezüstfa u. Tarkarét u. Csilla~irág u. - -
Fagyal u. Maglódi út Szegély u. van -

Szegély u. G_yalog u. van -
Gyalog u. Takarék u. van -

Farkasalma u. Csombor u. Noszlopy u. van -
Fátyolka u. Meténg u. Bogáncsvirág u. - -

Bogáncsvirág u. Jászberényi út - van 
Fehér köz Fehér út Albertirsai út van -
Felsőcsatári út Maglódi út Hangár u. - van 

Fertő u. Vasúti felüljáró Bihari út van van 
Bihari út Makk u. van -
Somfa u. Hizlaló tér van -

Fogadó u. Száva u. Gém u. van -
Fokos u. Horog u. Szállás u. van van 

Fűzér u. Körösi Cs. sétány Vásárló u. van van 
AHomás u. Liget u. van van 
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UTCANÉV -TÓL -IG PÁROS PÁRATLAN 
Liget u. Endre u. van van 
Endre u. Kolozsvári u. van van 

Gém u. Zágrábi út Fogadó u. van van 
Fogadó u. Hizlaló tér van van 

Gép u. Kőbányai út Szalonka köz van -
Szalonka köz Pongrác út van -

Gépmadár park Gépmadár u. Hatház u. van van 
Gépmadár u. G_yakorló köz Gépmadár park van van 

GéQmadár park Gyakorló u. - van 
Gergely u. Martinovics tér Ihász u. - van 

Ihász u. Kelemen u. van van 
Kelemen u. Salamon u. van van 
Salamon u. Kőéru. van van 
Kőéru. Kerecseny u. van van 
Kerecseny u. Márga u. van van 
Márga u. Szlávy u. van van 
Szlávy u. Alkér u. van van 
Alkér u. Kada u. van van 
Kada u. Diósgyőri u. van van 
Diósgyőri u. Noszlopy u. van van 
Noszlopy u. Sibrik M. út van -
Sibrik M. út Gőzmozdony_ u. van -
Gőzmozdon_y u. Tavas u. van van 

Gitár u. Magiádi út Jászberényi út van van 
Magiádi út Sörgyár u. - van 
Sörgyár u. Mádi u. - van 
Mádi u. Harmat u. - van 

Gőz u. Harmat u. Hang u. van van 
Hang u. Mádi u. van van 

Gőzmozdony u. Sibrik M. út Gergely u. van -
Gránátos u. Akna u. Tárna u. - van 
Gumigyár u. - -
Gutor tér Zsadány u. Hollóház u. van -
Gutor u. Gergely u. Gutor tér van van 
Gyakorló köz Gyakorló u. Gég_madár u. van van 

GéQmadáru. Kerepesi út van van 
Gyakorló u. Fehér út Gyakorló köz van van 

Gyakorló köz Hatház u. van van 
Hatház u. Keresztúri út van van 

Gyalog u. Sibrik M. út Fag_y_al u. van van 
Gyömrői út Vaspálya u. Örmény u. van van 

Örmény u. Szacsvay köz van van 
Szacsvay köz Alkér u. van van 

Alkér u. Kada u. van van 
Kada u. Diósgyőri u. van van 
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UTCANÉV -TÓL -IG PÁROS PÁRATLAN 
Diósgyőri u. Noszlopy u. van van 
Noszlopy u. Vasgyár u. van van 
Vasgyár u. Sibrik M. út van van 
Sibrik M. út Ujhegyi út - van 
Ujhegyi út Hangár u. - van 
Hangár u. Kerület határ van van 

Gyöngyike u. Salgótarjáni út Csilla u. van van 
Hajlék u. Jegenye u. Barabás u. van van 
Halas u. Keresztúri út Rákász u. van van 

Keresztúri út Malomárok u. van -
Halom köz Halom u. Bánya u. van van 
Halom u. Ká_l)_o Ina u. Havas I. u. van van 

Havas I. u. Veszprémi u. van van 
Veszprémi u. Aszok u. van van 
Aszok u. Harmat köz van van 
Halom köz Körösi Cs. S. út van van 
Körösi Cs. S. út AHomás u. van van 
AHomás u. Liget u. van van 
Liget u. Endre u. van van 
Endre u. Kolozsvári u. van van 

Hang u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Hangár u. Felsőcsatári út Serpenyő u. van -

Serpenyő u. Bányató u. van -
Bányató u. Gyömrői út van van 

Hargita stny. Monori u. Platán sor van van 
Platán sor Pongrác köz van van 

Harmat köz Harmat u. Mádi u. - van 
Harmat u. Kolozsvári u. Liget u. van van 

Liget u. Körösi Cs. S. út van van 
Körösi Cs. S. út Harmat köz van van 
Harmat köz Bebek u. van van 
Bebek u. Nyitra u. van van 
Nyitra u. Ihász u. van van 
Ihász u. Csősztorony u. van van 
Csősztorony u. Gitár u. van van 
Gitár u. Téglavető u. van van 
Téglavető u. Vörösdinka u. van van 
Vörösdinka u. Szőlőhegy u. van van 
Szőlőhegy u. Kéknyelű u. van van 
Kéknyelű u. Kada u. van van 
Kada u. Sorház u. van van 
Sorház u. Bodza u. van van 

Bodza u. Dóczy J. u. van van 
Dóczy J. u. Lavotta u. van van 
Lavotta u. Sibrik M. út van van 
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UTCANÉV -TÓL -IG PÁROS PÁRATLAN 
Sibrik M. út Ujhegyi sétány van van 
Ujhegyi stny. Tavas u. van van 
Tavas u. Ujhegyi út van van 
Ujhegyi út Ökrös u. van -
Ökrös u. Hangár u. van -

Hárslevelű u. Sulyom u. Legényrózsa u. van van 
Legényrózsa u. Szellőrózsa u. van van 
Szellőrózsa u. Lángvirág u. van van 
Lángvirág u. Bársonyvirág u. van van 
Bársonyvirág u. Rézvirág u. van van 
Rézvirág u. Köszméte u. van van 
Köszméte u. Borsika u. van van 
Borsika u. Bojtocska u. van van 
Bojtocska u. Dombhát u. van van 
Dombhát u. Vadszőlő u. van van 

Hatház u. Gyakorló u. Kerepesi út van van 
Havas Ignác u. Halom u. Veszprémi u. van van 

Ves~rémi u. Kápolna u. van van 
Heves u. Rákász u. Vasúti felüljáró van -

Vasúti felüljáró Pilisi u. van -
Pilisi u. Dömsödi u. van van 

Hidas köz Szállás u. Jegenye u. - -
Jegenye u. Mázsa u. van van 

Hollóház u. Cserkesz u. Gutor tér van van 
Horog u. Száva u. Bihari út - -

Bihari út Fokos u. van -
Szállás köz Fokos u. van van 
Szállás köz Kőbányai út van van 
Kőbányai út Pongrác út - -

Hortobágyi u. Nemes u. Pilisi u. - -
Kabai u. Paprika u. - -
Paprika u. Nemes u. - -
Pilisi u. Nemes u. van -
Nemes u. Paprika u. - -
Paprika u. Kabai u. - -

Hölgy u. Allomás u. Liget u. van van 
Liget u. Endre u. van van 
Endre u. Kolozsvári u. van van 

Hős u. Hungária krt. Zách u. van van 
Zách u. Pongrác út - van 

Ihász köz Harmat u. Mádi u. van van 

Ihász u. Harmat u. Kápolna tér van van 

Káp_olna tér Gergely u. van van 

Gergely u. Cserkesz u. van van 

Cserkesz u. Mongol u. van van 
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Mongol u. Vaspálya u. van van 

Jegenye u. Száva u. Hajlék u. - -
Hajlék u. Lencse u. - -
Lencse u. Hidas köz van van 
Hidas köz Bihari út van van 
Bihari út Monori u. van van 

Juhar u. Sellő u. Pázsitfű u. van van 
Pázsitfű u. Zsombék u. van van 

Juhász u. Pilisi u. Pogány u. van van 
Pogány u. Dömsödi u. van van 

Kabai u. Keresztúri út Paprika u. - -
Paprika u. Nemes u. van van 
Keresztúri út Hortobágyi u. van van 

Kada köz Kada u. Harmat u. van van 
Kada u. Gyömrői út Cserkesz u. van van 

Cserkesz u. Gergely u. van van 
Gergely u. Petrőczy u. van van 
Petrőczy u. Ohegy u. van van 
Ohegy u. Száraz u. van van 
Száraz u. Tarló u. van van 
Tarló u. Harmat u. van van 
Harmat u. Kada köz van van 
Kadaköz Mádi u. van van 
Mádi u. Sörgyár u. van van 
Sörgyár u. Maglódi út van van 

Kápolna köz Kápolna u. Veszprémi u. van van 
Kápolna u. Kelemen u. Kápolna tér van van 

Kápolna tér Halom u. van van 
Halom u. Román u. van van 
Román u. Liget tér van van 

Kéknyelű u. Harmat u. Mádi u. van van 
Kelemen u. Vaspálya u. Mongol u. van van 

Mongol u. Cserkesz u. van van 
Cserkesz u. Gergely u. van van 

Gergely u. Petrőczy u. van van 
Petrőczy u. Ohegyu. van van 

Kemence u. Ohe_gy_ u. Petrőczy u. van van 
Kerámia u. Petrőczy u. van van 

Kerecseny u. Gergely u. Cserkesz u. - van 

Keresztúri út Kerepesi út Gyakorló u. van van 

Gyakorló u. Méhes u. van van 

Méhes u. Ladányi u. van van 

Ladányi u. Kabai u. van van 

Kabai u. Váltó u. van -
Váltó u. Rákosvölgyi u. van -
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Rákosvölgyi u. Túzok u. - -
Túzok u. Tejgyár van -
Tejgyár Határhalom u. - -

Kirgíz u. Mongol u. Cserkesz u. van van 
Kisgergely u. Kada u. Gergely u. van -
Kiskert u. Sörgyár u. Ujház u. van van 

Ujház u. Mádi u. van van 
Kocka u. Mádi u. Kis Sörgyár u. van van 

Kis Sörgyár u. Sörgyár u. van van 
Sörgyár u. Maglódi út van van 

Kolozsvári u. Körösi Cs. S. út Harmat u. - van 
Harmat u. Onodi u. - van 
Onodi u. Bánya u. - van 
Bánya u. Halom u. - van 
Halom u. Fűzér u. - van 
Fűzér u. Hölgy u. - van 
Hölgy u. Korponai u. - van 

Korall u. Dolomit u. Andezit u. van van 
Andezit u. Zsombék u. van van 
Dolomit u. Ujhegyi út van van 
Ujhegyi út Ökrös u. - -

Korányi F. u. Maglódi út Kozma u. van van 
Korpanai u. Kolozsvári u. Endre u. van -

Endre u. Liget u. van -
Liget u. AHomás u. van -

Kovakő u. Ujhegyi út Dolomit u. van van 
Dolomit u. Andezit u. van van 
Andezit u. van van 

Kozma u. Airnos u. Korányi F. u. - van 
Korányi F. u. Fűz u. van van 
Fűz u. Meténgu. - van 
Meténg u. Bogáncsvirág u. - -
Bogáncsvirág u. Jászberényi út van van 

Kőér köz Ohegy u. Kőéru. van van 
Kőér u. Vasúti sorompó Basa u. van -

Basa u. Üllői út van -
Gyömrői út Cserkesz u. - can 
Cserkesz u. Gergely u. van van 
Gergely u. Petrőczy u. van van 
Petrőczy u. Ohegyu. van van 
Ohegy u. Harmat u. van van 

Köszméte u. Zöldpárya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Kövágó u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 

Ladányi u. Keresztúri út Rákász u. van -
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Lámpagyár u. Vaspálya u. Mongol u. van -

Mongol u. Cserkesz u. van -
Lángvirág u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 

Hárslevelű u. Jászberényi út van van 
Lavotta u. Maglódi út Sörgyár u. van van 

Sörgyár u. Ujház u. van van 
Ujház u. Mádi u. van van 
Mádi u. Harmat u. van van 

Legényrózsa u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 
Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Lencse u. Szállás u. Jegenye u. van van 
Lenfonó u. Sibrik M. út Uj_hegyi sétány van van 
Liget u. Korponai u. Hölgy u. van van 

Hölgy u. Fűzér u. van van 
Fűzér u. Halom u. van van 
Halom u. Bánya u. van van 
Bánya u. Onodi u. van van 
Onodi u. Harmat u. van van 

Mádi köz Mádi Téglavető köz - -
Mádi u. Ujhegyi út Dolomit u. van van 

Dolomit u. Andezit-Tavas u. van van 
Andezit u. Pázsitfű u. van van 
Pázsitfű u. Sellő u. van van 
Sellő u. Sibrik M. út van van 
Sibrik M. út Kiskert u. van van 
Kiskert u. Szentimrey u. van van 
Szentimrey u. Lavotta u. van van 
Lavotta u. Dóczy J. u. van van 
Dóczy J. u. Bodza u. van van 
Bodza u. Kada u. van van 
Kada u. Kéknyelű u. van van 
Kéknyelű u. Sörös u. van van 
Sörös u. Szőlőhegy u. van van 
Szőlőhegy u. Kocka u. van van 

Kocka u. Vörösdinka u. van van 
Vörösdinka u. Téglavető u. van van 
Téglavető u. Gitár u. van van 

Gitár u. Csősztorony u. - van 

Csősztorony u. Ihász köz - van 
Ihász köz 144-ik u. - van 
144-ik u. Nyitra u. van van 

Nyitra u. Harmat köz van van 

Harmat köz Körösi Cs. S. út van van 

Maglódi út Felsőcsatári út Korányi F. u. van van 

Korányi F. u. Ujhegyi út van van 
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Ujhegyi út Sírkert u. - van 
Sírkert u. Zsombék u. - van 
Zsombék u. Fagyal u. - van 
Fagyal u. Sibrik M. út - van 
Sibrik M. út Szentimrey u. - van 
Szentimrey u. Lavotta u. - van 
Lavotta u. Bodza-Akna u. van van 
Bodza u. Kada u. - van 
Kada u. Algyógyi út - van 
Algyógyi út Kocka-Olaj u. van van 
Kocka u. Téglavető u. van van 
Téglavető u. Gitár u. van van 
Gitár u. Jászberényi út - van 

Magyarfalu u. Zöldpálya u. Bojtocska u. van van 
Bojtocska u. Vadszőlő u. van van 

Makk u. Balkán u. Belényesi u. van van 
Belényesi u. Derecskei u. van van 
Derecskei u. Fertő u. van van 

Maláta u. Kőrösi Cs. út Nyitra u. - van 
Nyitra u. 144-ik u. - van 

Malomárok u. Kerepesi út Vízimalom u. - van 
Márga köz Gergely u. Márga u. van van 
Márga u. Gergely u. Petrőczy_ u. van van 

Petrőczy u. Oheg_y u. van van 
Martinovics tér Ká_Q_olna u. Gergely u. van van 

Gergely u. Kápolna u. van van 
Bolgár u. Román u. van van 

Mázsa tér Mázsa u. Kőbányai út van van 
Mázsa u. Barabás u. van van 
Barabás u. Kőbányai út van van 

Mázsa u. Barabás u. Hidas köz - van 
Hidas köz Mázsa tér - van 
Mázsa tér Kőbányai út van van 

Medveszőlő u. Ohegy u. Farkasalma u. van -
Méhes u. Keresztúri út Rákász u. van van 
Mélytó u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Meténg u. Kozma u. Fátyolka u. - -
Mongol u. Lámpagyár u. Kelemen u. van van 

Kelemen u. Ihász u. van van 
Ihász u. Kirgiz u. van van 
Kirgiz u. Bolgár u. van van 

Monori u. Kőbányai út Hargita sétány van van 

Hargita sétány Szalonka köz van van 

Szalonka köz Pongrác út van van 

Nagyicce u. Pilisi út Dorogi u. van van 
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Dorogi u. Dömsödi u. van van 

Napmátka u. Ezüstfa u. Tündérfúrt u. van van 
Nemes u. Hortobágyi u. Kabai u. - van 

Kabai u. Váltó u. van van 
Váltó u. Rákosvölgyi u. van van 
Rákosvölgyi u. Névtelen u. - -

Noszlopy u. Vaspálya u. Sárosi u. van -
Sárosi u. Szacsvay u. van -
Szacsvay u. Gyömrői út van -
Gyömrői út Cserkesz u. van -
Cserkesz u. Gergely u. van -
Gergely u. Petrőczy u. van -
Petrőczy u. Csombor u. van -

Nyitra u. Harmat u. Mádi u. van van 
Mádi u. Maláta u. van van 

Ohegy u. Kelemen u. Kőéru. van van 
Kőér u. Márga u. van van 
Márga u. Szlávy u. van van 
Szlávy u. Alkér u. van van 
Alkér u. Kemence u. van van 
Kemence u. Kada u. van van 

Olaj u. Maglódi út Algyógyi út van van 
Maglódi út Belső szerviz út van van 

Olajliget köz Olajliget u. Ozláb u. van van 
Olajlig_et u. Oliva köz Olajliget köz van van 
Oltó u. Sibrik M. út Ujhegyi sétány van van 
Onodi köz Bebek u. Zsivaj u. van van 

Zsivaj u. Előd u. van van 
Onodi u. Kőrösi Cs. S. út Liget u. van van 

Liget u. Kolozsvári u. van van 
Ökrös köz - -
Ökrös u. - -
Örmény u. Gyömrői út Cserkesz u. van -
Ozláb u. Oliva köz Olajliget köz - -
Pántlika u. Mádi u. Sörgyár u. van 
Paprika u. Hortobágyi u. Kabai u. van 

Kabai u. Váltó u. van -
Váltó u. Rákosvölgyi u. van -
Rákosvölg_yi u. Névtelen u. van van 

Pára u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Pázsitfű u. Mádi u. Juhar u. van van 

Juhar u. Takarék u. van van 
Pesti Gábor u. Pilisi u. Pogány u. van van 

Pogány u. Dömsödi u. van van 
Petrőczy u. Kelemen u. Salamon u. van van 
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Salamon u. Kőéru. van van 
Kőéru. Márga u. van van 
Márga u. Szlávy u. van van 
Szlávy u. Alkér u. van van 
Alkér u. Kemence u. van van 
Kemence u. Kada u. van van 
Kada u. Diósgyőri u. van van 
Diósgyőri u. Noszlopy u. van van 

Pilisi u. Kerepesi út Pesti G. u. van -
Pesti G. u. Juhász u. van -
Juhász u. Heves u. van -
Heves u. Dorogi u. van -
Dorogi u. Váltó u. van -
Váltó u. Nagyicce u. van -
Nagyicce u. Felső Rákosirétek van -

Platán sor Kőbányai út Hargita sétány van van 
Hargita sétány Szalonka köz van van 

Pogány u. Kerepesi út Pesti G. u. - van 
Pesti G. u. Juhász u. - van 

Pongrác köz Kőbányai út Pongrác út - van 
Pongrác út Szalonka köz - van 
Szalonka köz Hargita sétány - van 
Hargita sétány Kőbányai út - van 

Pongrác út Horogu. Gép u. - van 
Gép u. Doba u. - van 
Doba u. Kisbacon u. - van 
Kisbacon u. Szalonka köz - van 
Szalonka köz Kőbányai út - van 
Kerepesi út Hős u. - van 
Hős u. Salgótarjáni út - van 
Salgótarjáni út Csilla u. - van 

Porcelán u. Tárna u. Jászberényi út van van 
Rákász u. Halas u. Méhes u. van van 

Méhes u. Ladányi u. van van 

Rákosvölgyi u. Keresztúri út Paprika u. van van 
Paprika u. Nemes u. van van 
Nemes u. Rákos patak van van 

Rézvirág u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 

Hárslevelű u. Jászberényi út van van 

Román u. Vaspálya u. Cserkesz u. van van 

Cserkesz u. Kápolna u. van van 

Salamon u. Petrőczy u. Gergely u. van van 

Sa!gótarjáni út Hungária krt. Zách u. van van 

Zácz u. Gyöngyike u. - van 

Gyöngyike u. Pongrác út - van 
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Sárgarózsa u. Kerepesi út Pesti határ út van van 
Sárosi u. Noszlopy u. Vasgyár u. - -
Sellő u. Takarék u. Mádi u. van van 
Serpenyő köz - -
Serpenyő u. - -
Sibrik M. út Maglódi út Szegély u. van van 

Szegély u. Sörgyár u. van van 
Sör_gyár u. Gyalog u. van van 
Gyalog u. Mádi u. van van 
Mádi u. Harmat u. van van 
Harmat u. Bányató u. van van 
Bányató u. Gőzmozdony u. van van 
Gőzmozdony u. Gergely u. van van 
Gergely u. Gyömrői út van van 
Gyömrői út Vaspálya u. van van 

Sírkert u. Kozma u. Maglódi út van van 
Somfa köz Üllői út Zágrábi u. van van 

Zágrábi u. Ceglédi út van van 
Somfa u. Fertő u. van van 
Sorház u. Harmat u. Csombor u. van van 
Sörgyár u. Sibrik M. út Kiskert u. van van 

Kiskert u. Szentimrey u. van van 
Szentimrey u. Lavotta u. van van 
Lavotta u. Bodza u. van van 
Bodza u. Kada u. - van 
Kada u. Sörös u. - van 
Sörös u. Kocka u. - van 
Kocka u. Téglavető u. - van 
Téglavető u. Gitár u. van van 

Sörös u. Mádi u. Kis Sörgyár u. van van 
Kis Sörgyár u. Sörgyár u. van van 

Sulyom u. Hárslevelű u. Zöldpálya u. van van 
Sütöde u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Szacsvay u. Noszlopy u. Vaspálya u. - -
Szállás köz Horogu. Szállás u. van -
Szállás u. Barabás u. Száva u. van van 

Száva u. Lencse u. van van 
Lencse u. Hidas köz van van 
Hidas köz Bihari út van van 
Bihari út Fokos u. van van 
Fokos u. Monori u. van van 
Monori u. Kőbányai út van van 

Szalonka köz Gép u. Monori u. 2 van van 
Száraz u. Szlávy u. Alkér u. van van 

Alkér u. Kada u. van van 
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Kada u. Csombor u. van van 

Szárnyas u. Száva u. Somfaköz - -
Száva u. Üllői út Zágrábi u. van van 

Zágrábi u. Fogadó u. van van 
Fogadó u. Basa u. van van 
Üllői út Szárnyas u. van van 

Szegély u. Sibrik M. út Fagyal u. van van 
Székfüvirág u. Petrőczy u. Farkasalma u. van -
Szellőrózsa u. Zöldpálya u. Hárslevelű u. van van 

Hárslevelű u. Jászberényi út van van 
Szentimrey u. Maglódi út Sörgyár u. - van 

Sörgyár u. Ujház u. van van 
Ujház u. Mádi u. van van 

Szlávy köz Gyömrői út Vaspálya u. van van 
Szlávy u. Cserkesz u. Gergely u. van van 

Gergely u. Petrőczy u. van van 
Petrőczy u. Ohegyu. van van 
Ohegy u. Száraz u. van van 
Száraz u. Tarló u. van van 
Tarló u. Dér u. van van 
Dér Harmat u. van van 

Szőlőhegy u. Harmat u. Mádi u. van van 
Szőlőtelep u. Panka u. Grafit u. van van 
Szőlővirág u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Szövőszék u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Takarék u. Sibrik M. út Arkos u. - -

Arkos u. Sellő u. van -
Sellő u. Pázsitfű u. van van 
Pázsitfű u. Zsombék u. van van 
Pázsitfű u. Fagyal u. van van 
Fagyal u. Zsombék u. van van 

Tarkarét u. Fűz u. Ezüstfa u. - -
Ezüstfa u. Bogáncsvirág u. van -
Bogáncsvirág u. Tündérftirt u. van van 

Tarló u. Szlávy u. Alkér u. van van 

Alkér u. Kada u. van van 
Táma u. Jászberényi út Porcelán u. van -

Porcelán u. Gránátos u. van -
Tavas u. Gergely u. Sütöde u. van van 

Sütöde u. Bányató u. van van 

Bányató u. Pára u. van van 

Pára u. Mélytó u. van van 

Mélytó u. Tóvirág_ u. van van 

Tóvirág u. Szőlővirág u. van van 

Szőlővirág u. Harmat u. van van 
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Téglavető köz Mádi köz Téglavető u. van van 

Téglavető u. Vörösdinka u. van van 
Téglavető u. Dér u. Harmat u. van van 

Harmat u. Téglavető köz van van 
Téglavető köz Mádi u. van van 
Mádi u. Sörgyár u. van van 
Sörgyár u. Maglódi út - van 
Maglódi út Jászberényi út - van 

Teherkocsi u. Arpa u. Ceglédi út van -
Terebesi u. Keresztúri út Malomárok u. - van 
Tóvirág u. Tavas u. Ujhegyi sétány van van 
Tölcsér u. Pesti G. u. Kerepesi út - -
Túzok u. - -
Tündérfúrt u. Tarkarét u. Bogáncsvirág u. van -

Bogáncsvirág u. Napmátka u. van -
Napmátka u. Eszterlánc u. van -

Tűzálló köz Táma u. Algyógyi út - -
Ugor u. V aspály_a u. Mongol u. van van 
Ujház u. Lavotta u. Szentimrey u. van van 

Szentimrey u. Kiskert u. van van 
Ujhegyi stny. Hang u. Harmat u. van van 

Harmat u. Bányató u. van van 
Bányató u. Gőzmozdony u. van van 

Ujhegyi út Kozma Maglódi út van van 
Maglódi út Kovakő u. van van 
Kovakő u. Korall u. van van 
Korall u. Mádi u. van van 
Mádi u. Harmat u. van van 
Harmat u. Bányató u. van van 
Bányató u. Gyömrői út van van 
Gyömrői út Vasút van -

Üllői köz Üllői út Zágrábi út van 
Vadszőlő u. Magyarfalu u. Zöldpálya u. van -

Zöldpálya u. Hárslevelű u. van -
Hárslevelű u. Jászberényi út van -

Váltó u. Keresztúri út Paprika u. van van 
Paprika u. Nemes u. van van 
Nemes u. Pilisi u. (patakig) van van 
Pilisi u. Dorogi u. van van 
Dorogi u. Dömsödi út van van 

Várgede u. Kerecseny u. Zsadány u. van van 

Vásárló u. AHomás u. Fűzér u. van -
Fűzér u. Liget tér van -

Vasgyár u. Gyömrői út Szacsvay u. - van 
Szacsvay u. Sárosi u. - van 
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Sárosi u. Vaspálya u. - van 

Vas2_álya u. Noszlopy u. Sibrik M. út - -
Vasgyár u. Noszlopy u. - van 

Venyige u. Maglódi út Bányagödör - van 
Verebély u. Kerecseny u. Zsadány u. van van 
Veszprémi u. Halom u. Havas L u. van van 
Vízimalom u. Keresztúri út Malomárok van van 
Vörösdinka u. Harmat u. Téglavető köz van van 

Téglavető köz Mádi u. van van 
Vörösfenyő u. Vasút Sulyom u. van -
Zách u. Hős u. Salgótarjáni út van -

Salgótarjáni út Csilla u. - van 
Zágrábi köz Üllői út Zágrábi út van van 
Zágrábi u. Száva u. Gém u. van van 

Gém u. Somfa köz van -
Somfa köz Bihari út van van 
Somfaköz Zágrábi köz van van 
Zágrábi köz Üllői köz van van 
Üllői köz Bihari út van van 

Zöldpálya u. Sulyom u. Legényrózsa u. - van 
Legényrózsa u. Lángvirág u. - van 
Lángvirág u. Szellőrózsa u. - van 
Legényrózsa u. Szellőrózsa u. - van 
Legényrózsa u. Rézvirág u. - van 
Rézvirág u. Köszméte u. - van 
Köszméte u. Borsika u. - van 
Borsika u. Bojtocska u. - Van 
Bojtocska u. Vadszőlő u. - van 

Zsadány u. Cserkesz u. Gutor tér van van 
Zsivaj u. Harmat u. Onodi köz van van 
Zsombék u. Maglódi út Takarék u. van -

Takarék u. Juhar u. van -
Juhar u. Mádi u. van -

Pongrác út 17. 
telep 

Doba u. Gép u. Pongrác út van van 
Nyerő u. Szalonka köz Doba u. van van 
Csákó köz Doba u. Szalonka köz van -
Vika köz Szalonka köz Nyerő u. van -
Kisbacon u. Nyerő u. Pongrác út van -
Vasláb u. Szalonka köz Kisbacon u. - -
Luca köz Gép_ u. Nyerő u. van van 

Vaskő u. Gép u. Monori u. van -
Szita köz Gép u. Nyerő u. van van 

Vécs köz Gép u. Nyerő u. van van 
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5. melléklet a .. .12011. (. .. )önkormányzati rendelethez 

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

A díjtételen felül alkalmazandó szorzószám a közút teljes lezárása esetén: 5 

*A díjtétel a hatósági jellege miatt ÁFA -mentes. 


