
Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 18/2016. (IV.28.) önk. rendelettel, a 39/2016. (XI.25.) önk. rendelettel,  

a 11/2017. (III.30.), a 41/2017. (XII.15.), az 1/2018. (I.26.) és a 11/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelettel módosított 25/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának szabályairól 

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. 

§ (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. 

rendelet 52. § (5) e. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és 

Mezőgazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek városképi, 

közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi szempontok, valamint a rendezvények megtartásával 

kapcsolatos követelmények figyelembevételével meghatározzák a közterületek eredeti 

funkciójától eltérő használatát, a közterületek tisztántartását, a zöldterületek rendeltetésszerű 

használatát. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

1. Erdő: meghatározott fajú fás növényekből és a társult élőlényekből kialakult 

életközösség, annak talajával együtt, függetlenül attól, hogy a faállomány vagy az 

életközösség valamelyik más eleme átmenetileg hiányzik és melyet a Helyi Építési 

Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) erdőzónába sorol. 

2. Közterület: fogalmára a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

(továbbiakban: Kftv.) 27. §-a az irányadó. 

3. Közpark: fogalmára az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 71. 

pontja az irányadó. 

4. Közkert: fogalmára az OTÉK 1. számú melléklet 67. pontja az irányadó. 

5. Zöldterület: minden olyan földrészlet, amelyet döntő mértékben növényzet borít, 

függetlenül attól, hogy annak gondozása önkormányzat, vagy az ingatlantulajdonos 

részéről történik, kivéve a szilárd útburkolattal rendelkező, kiemelt szegély nélküli 

utak esetében a burkolatszéltől számított 1 méteres távolságon belüli terület, amely az 

útpadka részét képezi. 

6. Út: fogalmára a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja az 

irányadó. 
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7. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra, üdülés, pihenés, szállás céljára szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó 

területek, valamint a közterületek tisztántartása. 

8. Elektronikus hírközlési építmény: fogalmára az elektronikus hírközlésről szóló 2003. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. §. 12. pontja az irányadó. 

9. Játszótér: fogalmára a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 

GKM rendelet 2. §-a az irányadó. 

10. Játszótéri eszköz: fogalmára a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(XI. 27.) GKM rendelet 2. §-a az irányadó.  

11. Játszótér területi határa: 

a. abban az esetben, ha az be van kerítve, a kerítés által határolt terület, 

b. abban az esetben, ha az nincs bekerítve, a játszószerek és a játszótéri 

eszközöket határoló egybefüggő zöld terültet határoló szilárd burkolattal 

ellátott út, járda, illetve szintkülönbséggel elválasztott, vagy szegéllyel, 

sövénnyel elválasztott terület. 

12. Taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxiszolgáltatást végző 

személygépkocsik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál. 

13. Kiskörút: a rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít a 

Kiskörút és azon belüli városrész, amely a Bethlen G. utca, Újfehértói utca, Ady tér, 

Korpona utca, Kálvin tér, Szent István tér, Árpád utca, Vörösmarty utca és Polgári 

utca által határolt területet jelenti. Hajdúböszörmény Kiskörúton kívül eső 

közigazgatási területe nem számít turisztikailag kiemelt központi területnek.  

14. Sugárutak és gyűjtőutak: a város kiskörútja területéről kiinduló utak, valamint a város 

lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtő és kivezető főúthálózat. Sugárutak 

és gyűjtő utak, HÉSZ alapján: Dorogi utca, Téglási utca, Kinizsi utca, Külső-Dorogi 

utca, Hadházi utca, Külső-Hadházi utca, II. Rákóczi Ferenc utca, Baltazár Dezső utca, 

József Attila utca, Szoboszlói utca, Külső-Szoboszlói út, Újvárosi utca, Külső-

Újvárosi utca, Polgári utca, Arad utca, Nánási utca, Újfehértói utca, Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca, Erdély utca, Vásár tér, Lucernás utca, Szabolcs utca, Petneházy Dávid 

utca, Uzsok tér, Muraköz tér, Bánság tér, 35. számú főközlekedési út. 

15. Körutak: Corvin János körút, Mátyás Király körút, Szilágyi Erzsébet körút, Fazekas 

Gábor körút, Hunyadi János körút, Dózsa György körút, Báthory Gábor körút, 

Kemény János körút, Táncsics Mihály körút. 

16. 1 
17. Köztárgy: közterületen elhelyezett, bárki által használható eszköz, utcabútor, 

tömegközlekedési megálló várakozóépítménye, közvilágítási oszlop, pihenőpad, 

kerékpártartó, szemétgyűjtő, járdavédelmi eszköz. 

18. Mozgóbolt: fogalmára a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. 

pontja az irányadó. 

19. 2 
20. 3 
21. 4 
22. 5 

 

 

                                                        
1 Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 29. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 29. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 29. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 29. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 29. napjától. 



 3 

2. Az eljáró hatóság 

 

3. § (1) A rendeletben foglalt előírások betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik. Az 

ellenőrzést a közterület-használatra illetve igénybevételére jogosult köteles tűrni, és a 

közterület használatra illetve igénybevételre való jogosultságot igazoló okiratot folyamatosan 

a helyszínen tartva bemutatni. A tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen tartani, 

és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására a közterület-használati díj befizetését 

igazoló feladóvevényt felmutatni. 

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 

engedély szükséges. E rendelet tekintetében az eljárás során átruházott hatáskörben a 

polgármester jár el. 

6(3) „A mozgóképről” szóló 2004. évi II. törvényben, valamint „a közterületek és az állami 

tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól” szóló 

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a képviselő-testület részére meghatározott hatáskört a 

polgármester gyakorolja. 

(4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában a helyi 

közutak tekintetében meghatározott közút kezelői hozzájárulással kapcsolatban a hatáskört a 

polgármester gyakorolja. 

 

 

II. FEJEZET 

 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK ÉS TISZTÁNTARTÁSÁNAK RENDJE 

 

3. A közterület használata és a közterület-használati engedély 

 

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja. A 

rendeltetésszerű használat mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

(2) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, 

formájának összhangban kell lennie a környezetben lévő létesítményekkel. Jó 

karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. 

 

5. § (1) Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek, az 1. melléklet szerinti 

díjtétel kiszabása mellett: 

a) hosszú távú, idény jellegű és alkalmi árusítás, felvásárlás, kereskedelmi 

tevékenység (a továbbiakban: árusítás), árusításhoz felállított árusító pavilonok, 

fülkék, pultok, standok elhelyezése;  

b) szezonális mezőgazdasági termékek árusítása, áru bemutatására szolgáló eszközök 

elhelyezése; 

c) árusító és árusítással kapcsolatos tevékenység, valamint szolgáltató fülke, pavilon, 

épület, üzlet létesítése, továbbá a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, 

üzletek működéséhez, mozgóbolt létesítése; 

d) javító és szolgáltató tevékenység; 

e) vendéglátó-ipari előkert létesítése, használata a közúti és gyalogosközlekedés 

akadályozása és zavarása nélkül, közterület egyéb kereskedelmi hasznosítása; 

f) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezése; 

g) személytaxi, tehertaxi várakozóhely használata; 

h) üzleti szállítás, rakodás alkalmával áru, göngyöleg elhelyezése; 

i) termény, takarmány téli tüzelő tárolására  

                                                        
6 Módosította a 11/2017. (III.30.) Önk. rendelet. Hatályos 2017. április 3. napjától 
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j) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása; 

k) közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-

berendezés, fényreklám, figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég-, illetve 

címtábla, átfeszítő kötél, megállító, cég- és címtábla elhelyezése; illetve mozgó 

hirdetési felület - beleértve a szendvics embert, - kirakatszekrény elhelyezése;7 

l) önálló tartószerkezettel rendelkező hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető, 

tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla, kirakatszekrény elhelyezése; 

m) plakátok, óriásplakátok, hirdetmények, transzparensek elhelyezése, egyéb 

hirdetések elhelyezésére szolgáló építmények, hirdetési felületek kialakítására;  

n) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezése, ideértve a választási kampányt 

szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre 

jogszerűen – hozzájárulás alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy 

tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, vagy építési, illetve 

egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez; 

o) mobil hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég-, 

illetve címtábla, kirakatszekrény elhelyezése; 

p) mobil hangosító-berendezések, hirdető járművek működtetése; 

q) építési munkával kapcsolatos létesítmények, építési állványzat, munkaterület 

körülhatárolása, valamint építőanyag tárolása és törmelék elhelyezése; 

r) mutatványos, vidámparki tevékenység, cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység, 

valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítése; 

s) közutak és járdák nem közlekedési célú igénybevétele;  

(2)8 Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek, díjtétel kiszabása nélkül: 

a) kiállítás, kulturális, sport, turisztikai, politikai rendezvények, valamint jótékonysági 

célokat szolgáló rendezvények tartása,9 

b) ATM pénzjegykiadó automata elhelyezése, 

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak, valamint szeméttároló 

elhelyezése, 

d) szobor, emlékmű, vízmedence, díszkút, szökőkút, kialakítása, 

e) köztárgyak elhelyezése, 

f) általános célú kerékpártároló elhelyezése, 

g) közösségi érdekeket szolgáló tájékoztató, útbaigazító táblák elhelyezése, 

h) a közutak és járdák egyéb közösségi vagy önkormányzati érdekből történő nem 

közlekedési célú igénybevétele. 

i)10 nevelési-oktatási intézmény papírhulladék gyűjtése céljából,  

j)11 a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett 

csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület-használattal 

valósítható meg. 

 (3) Közterület-használati engedélyhez nem kötött tevékenységek, bejelentési 

kötelezettséggel: 

a) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló 

berendezések elhelyezése, 

b) közterületen, valamint az alatt vagy felett elhelyezett közművek, kábelek 

meghibásodása esetén végzett munkálatok, 

c) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, 

d) műemléki, helyi védettségű épületek felújításával kapcsolatos munkálatok végzése, 

                                                        
7 Módosította a 11/2018. (III.29.) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. április 03. napjától. 
8 Módosította a 18/2016. (IV.28.) Önk. rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. május 01. napjától. 
9 Módosította a 11/2018. (III.29.) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. április 03. napjától. 
10 Hatályba léptette az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 
11 Hatályba léptette az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 



 5 

e) azon létesítmények, tárgyak és eszközök kihelyezése 6 hónapot meg nem haladó 

időszakig, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a 

közterületen ezt követően a rendelet építési munkával kapcsolatos szabályait és 

díjtételeit kell alkalmazni, 

f) 12 

g) helyi önkormányzati érdeket szolgáló közterület-használat esetén, valamint az 

önkormányzat vagy valamelyik intézménye által igénybe vett közterület-használatért.  

(4) Nem adható közterület-használati engedély: 

a) sátorgarázs létesítésére, 

b) a közlekedésben való részvétel feltételeivel rendelkező, de a közlekedésben részt nem 

vevő, reklámozási céllal elhelyezett járművek tárolására, beleértve a pótkocsira és 

utánfutóra szerelt hirdető-berendezéseket is. 

 

 

4. Közterületen elhelyezhető reklámhordozóra vonatkozó rendelkezések 

 

6. § 13 

 

 

5. Köztárgyak kialakítására vonatkozó rendelkezések 

 

7. § E rendelet hatálybalépése után elhelyezett köztárgyakra az alábbi szabályok vonatkoznak: 

(1) Tömegközlekedési megállóhoz létesítendő fedett várakozó építményt és egyéb utcabútort 

csak az adott helyre, az önkormányzat által kiválasztott megoldással lehet létesíteni. 

(2) A közvilágítási oszlopok, pihenőpadok, járdavédelmi eszközök, kerékpártárolók és egyéb 

utcabútorok az egyes utcaszakaszokon, köztereken és közparkokban az önkormányzat által 

meghatározott helyen és az önkormányzat által kiválasztott vagy jóváhagyott szerkezettel 

létesíthetők. 

 

 

6. Közterület-használat az illetékes szakhatóságok hozzájárulásával 

 

8. § (1) Abban az esetben, ha a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján 

engedély szükséges, a reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, 

illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, berendezés, szerkezet, kirakatszekrény 

építése, elhelyezése, létesítése külön építéshatósági jogszabály alapján meghatározott 

feltételek szerint végezhető. 

(2) Amennyiben az elhelyezni kívánt reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy 

reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, berendezés, szerkezet, 

kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése építési engedély, bejelentés nélkül végezhető 

építési tevékenységnek minősül, akkor is kell közterület-használati engedélyt kérni. Abban az 

estben, ha a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély nem 

szükséges, de településképi bejelentési eljáráshoz kötött, Hajdúböszörmény Város 

településképi védelméről szóló 18/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete bejelentési 

eljárásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 

(3) A közút és a járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes 

közút kezelője, és amennyiben az teljes útlezárásra, forgalomelterelésre vonatkozik a 

rendőrség hozzájárulása szükséges. 

 

                                                        
12 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (III.29.) Önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. április 03. napjától. 
13 Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától. 
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7. A közterület-használat időtartama 

és a közterület-használat iránti engedély kérelmezése 

 

9. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. A közterület-használati engedély csak meghatározott időtartamra vagy meghatározott 

feltétel bekövetkezéséig adható. 
14(2) Közterület-használati engedély iránti kérelmet a rendelet 2. mellékletét képező 

formanyomtatványon írásban lehet benyújtani a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 

Jogi és Városüzemeltetési Osztályán a közterület-használat céljának és időtartamának 

megjelölésével. A formanyomtatvány átvehető a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 

Jogi és Városüzemeltetési Osztályán, továbbá letölthető a www.hajduboszormeny.hu 

weboldalon. 

(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, állvány, építőanyag, törmelék 

elhelyezésére közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára 

adható. Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 

építési anyag, állvány elhelyezésével kapcsolatos, az engedélyt a kivitelezőnek kell 

megkérnie. 
15(4) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati képviselő, valamint az egyéb 

képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos önálló hirdető-

berendezések meghatározott ideig történő elhelyezéséhez közterület-használati engedély 

szükséges. 

(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, 

szakhatósági engedélyek beszerzését. 

 

 

8. Közterület-használati engedély megadása 

 

10. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell 

venni a helyi építésügyi szabályokat, településképi követelményeket, műemlékvédelmi, helyi 

értékvédelmi, köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett szakhatóságok véleményezésében 

foglalt egyéb előírásokat, követelményeket. 
16(2) A közterület-használati engedély megadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 92-93 §-aiban szabályozott hatósági szerződés 

formájában történik. 

(3) A közterület-használati engedélyt, valamint az elutasító határozatot meg kell küldeni: 

a) a kérelmezőnek, 

b) a közterület-felügyeletnek. 

(4) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a 

tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre 

jogosult személy felhívására felmutatni. Díjfizetési kötelezettséget előíró engedély esetén az 

engedély a díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt érvényes. 

 

 

9. A közterület-használati engedély megszűnése 

 

11. § (1) A közterület-használati engedély megszűnik: 

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, 

                                                        
14 Módosította a 11/2017. (III.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. április 3. napjától. 
15 Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 
16 Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 

http://www.hajduboszormeny.hu/
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b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével, 

c) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti 

visszavonással, 

d) az engedélyben vagy a közterület-használatra, és az ezzel kapcsolatos tevékenységekre 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással, 

e) településképi, településrendezési, közbiztonsági, közegészségügyi, vagy közérdekből 

történő rendkívüli visszavonással, 

f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatályának megszűnésével vagy 

a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságának elvesztésével, vagy 

amennyiben tevékenységét huzamosabb ideig nem gyakorolja, 

g) a jogosult halálával vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 

h) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával 

felhagy. 

 

 

10. A közterület-használati díj 

 

 

12. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a 

közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 

üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(2) A díjfizetési kötelezettség megállapításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, 

értelemszerűen alkalmazva jelen rendelet 1. mellékletét: 

a) épület, építmény által elfoglalt közterület esetén a létesítmény alapterülete és a 

használatához szükséges csatlakozó földrészletek együttes területét, 

b) pultok, standok felállításánál azok alapterületét, valamint a használatukhoz szükséges 

egyéb területek együttes területét, 

c) mozgóbolt, felvásárló tevékenység, felvásárlás esetén az árusítást végző jármű által 

elfoglalt területet, 

d) személytaxi, tehertaxi várakozóhely esetén azok számát, gépkocsitípustól függetlenül, 

e) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, 

figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég- és címtábla, mozgó hirdetési felület, 

szendvicsember, kirakatszekrény elhelyezése esetén a közterületre merőleges 

vetületének méretét, 

f) önálló tartószerkezettel rendelkező fix vagy mobil hirdető-berendezés, fényreklám, 

figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég- és címtábla, kirakatszekrény elhelyezése 

esetén a ténylegesen elfoglalt közterület nagyságát, 

g) minden egyéb esetben a ténylegesen használt közterület nagyságát úgy, hogy a 

használt közterület nagyságának megállapításánál minden megkezdett négyzetméter 

egész négyzetméternek számít. 

(3) Ha az engedélyes, megváltozott körülményre tekintettel, az engedélyben megjelölt terület 

mértékétől eltérő területet kíván használni, azt köteles a tulajdonos önkormányzatnak előre, az 

engedélytől eltérő mértékű közterület-használat megkezdése előtt legalább 5 nappal 

bejelenteni és az engedély módosítását kérni. 

(4) Az engedély módosítására vonatkozó szabályok megegyeznek az engedélyezés 

szabályaival. 

(5) A kivetett díjakat engedélyezett közterület-használat esetén a jogosult köteles a hatósági 

szerződés aláírásával egyidejűleg Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának költségvetési 

elszámolási számlájára befizetni és a befizetés tényét az engedélyező előtt tanúsítani, a 

hatósági szerződés csak azt követően írható alá. 

(6) A közterület-használati díjat csekken vagy banki átutalással lehet megfizetni. 
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11. Fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása 

és a jogellenes közterület-használat következményei 

 

13. § (1) Attól az engedélyestől, aki a számára megállapított közterület-használati díjat az 

engedélyben megjelölt módon és határidőn belül nem fizeti meg, a közterület-használati 

engedélyt meg kell vonni, és a Ákr.17 szerinti közigazgatási végrehajtás szabályait kell 

alkalmazni. 

(2) Az engedély megvonása és végrehajtási eljárás indítása előtt az engedélyest fel kell 

szólítani tartozása 8 napon belüli rendezésére. 

(3) Az engedély megvonását követően az engedélyest fel kell szólítani az eredeti állapot 

visszaállítására. 

(4) Az az engedélyes, akinek a közterület-használati engedélye díjfizetési kötelezettsége 

elmulasztása miatt lett visszavonva, közterület-használati engedélyt nem kaphat mindaddig, 

amíg a hátralékát nem rendezi. Ugyanezen szankció alkalmazandó abban az esetben is, ha a 

közterület használója a díjfizetési kötelezettségét nem megfelelő összegben és határidővel 

teljesítette. 

 

14. § (1) Az ellen, aki 

a) a közterület rendeltetéstől eltérő használatához nem rendelkezik engedéllyel vagy 

tulajdonosi hozzájárulással, továbbá a közterületet engedélytől eltérő módon vagy azt 

meghaladó mértékben használja, valamint az engedélyben szereplő feltételeket nem 

tartja be, 

b) közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot, elektronikus hírközlési építményt 

nem az engedélyben szereplő feltételeknek megfelelően használja, 

c) az idejét múlt, engedély vagy tulajdonosi hozzájárulás nélkül kihelyezett hirdetményt 

nem távolítja el, 

d) a taxiállomás használatáért a közterület használati díjat nem fizeti meg, 

e) filmalkotás forgatása céljából a közterület használatára kötött hatósági szerződésben 

foglaltakat nem tartja be, 

a Ákr.18 szerinti közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni. 

(2) A végrehajtási eljárás indítása előtt a közterület használóját fel kell szólítani tartozása 8 

napon belüli rendezésére, valamint szükség esetén az engedély vagy tulajdonosi hozzájárulás 

beszerzésére. 

 

 

12. Zöldterületek létesítése és fenntartása 

 

15. § (1) Közterületen új közparkot, játszóterületet létesíteni, meglévő zöldterületet 

átalakítani, megszüntetni csak a HÉSZ által kijelölt területeken lehet.  

(2) A zöldterületeteket fenntartásáról, kezeléséről a tulajdonos önkormányzat gondoskodik. 

(3) Zöldterületek fenntartásának minősül azok jó karbantartása, felújítása, korszerűsítése, így 

különösen: 

a) növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása, védelme, 

b) a fás és lágyszárú növényzet pótlása, időszakos cseréje, 

c) a kerti és sétautak, a játék, pihenési, szórakozási és testedzési célokat szolgáló 

berendezési tárgyak és játszótéri eszközök üzemképes és az érvényben lévő játszótéri 

eszközökre vonatkozó szabvány előírás szerinti állapotban tartása, 

d) a játszótéri homokozók anyagának szükség szerinti fertőtlenítése és cseréje, 

                                                        
17 Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 
18 Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 29. napjától. 
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e) a kertészeti építmények, köztéri berendezések, szökőkutak, díszkerítések, kerti 

támfalak, lépcsők elhelyezése, jó állapotban tartása, 

f) a közparkok tisztán tartása. 

 

16. § (1) Az ingatlanok előtti és melletti zöldsáv úttestig terjedő területére történő 

növénytelepítéshez az 5. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást kell kérni 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Fejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottságától, amely a hozzájárulás megadását feltételekhez kötheti.  

(2) A növénytelepítésnél figyelembe kell venni a közművek elhelyezkedését, a közlekedés-

biztonságot, az utcaképi adottságokat, a fajtaazonosságot, a városi körülményeket tűrő 

képességet, a hosszan tartó nagy lombtömeget. A zöldterületeken haszonnövények nem 

telepíthetők. 

(3) A zöldterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdonába kerül, így annak 

későbbiekben kért kivágásához tulajdonosi hozzájárulás szükséges. 

(4) Az ingatlanok előtti zöldterületen lágyszárú növények kiültetése tulajdonosi hozzájárulás 

nélkül végezhető. A telepítésnél a közlekedés-biztonsági szempontokat figyelembe kell venni. 

(5) Az egyes ingatlanok előtti fák gallyazáshoz a 6. melléklet szerinti tulajdonosi 

hozzájárulást kell kérni Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságától. Ez alól kivételt képez a fák 1-2 

éves gallyainak az ingatlan védelme érdekében történő lemetszése. 

(6) A kérelmező által kivitelezett fagallyazás csak a tulajdonosi hozzájárulásban foglaltak 

szerint végezhető.  

 

 

13. Zöldterületek használata 

 

17. § (1) A zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit, a 

játszószereket, az utcabútorokat a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk 

sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja. 

(2) Rendeltetésszerű használatnak minősül a közlekedés, valamint a játék és pihenés, amely 

mások nyugalmát nem zavarja. 

(3) A zöldterületek jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló más célú használata 

esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni. 

(4) Aki a zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével összefüggésben 

megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követően a kiadott engedélyben előírt 

állapotot visszaállítani. 

(5) A zöldterület más célú használata esetén a növényzet előzetes áttelepítésének, pótlásának 

kötelezettségét, továbbá az áttelepítés, pótlás helyét, valamint a teljesítés határidejét az 

engedélyező hatóság a használatot engedélyező határozatában állapítja meg. 

 

 

14. A főtér használatának szabályai 

 

18. § (1) A szökőkutak környékének vizes, csúszós felületeit, valamint az átjárókat, lépcsőket, 

mindenki saját felelősségére használja. 

(2) A térburkolóval, zúzottkővel fedett felületeket mindenki rendeltetésszerűen használhatja. 
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15. A közterületek tisztántartása 

 

19. § (1) A nem ingatlanok előtt húzódó járdák, valamint az önkormányzati kezelésben lévő 

utak kiépített úttesteinek tisztántartásáról, száraz időben szükség szerinti locsolásról, télen a 

síkos területek csúszásmentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.  

(2) A piac- és vásárterek tisztántartásáról annak üzembentartója köteles gondoskodni. 

(3) Alkalmi rendezvények, vásárok tartása esetén a közterület-használat igénye mellé csatolni 

kell a rendezvény forgatókönyvét a rendezvény technikai lebonyolításáról, térképet vagy 

vázrajzot az árusok, építmények, eszközök, valamint plusz hulladéktároló edények 

elhelyezéséről. 

(4) Az árusítást, szolgáltatást végzők kötelesek gondoskodni az elfoglalt terület és 

környékének folyamatos, fokozott tisztántartásáról, hulladéktároló edények elhelyezéséről, 

azok folyamatos, szükség szerinti ürítéséről. 

(5)  A rendelet 3. és 4. mellékletében szereplő közparkok, egyéb zöldterületek, közterületi 

játszóterek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. 

 

20. § (1) A nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti járdák, vízelvezető árkok tisztítása, 

zöldfelületek gondozása és szakszerű karbantartása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, 

használójának a kötelessége. Ez alól kivételt képez a Madách Imre, a Szabadhajdú, a Bethlen 

Gábor és az Arad utcákon húzódó mély vízelvezető árkok tisztítása, amely önkormányzati 

feladat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az alábbiakat tartalmazza: 

a) a járda rendszeres seprését, szükség szerinti locsolását vagy lemosását, télen hótól, 

jégtől való megtisztítását, síkos járdafelületek síktalanítását, járdaszakasz melletti 

folyókáknak, csatornanyílásoknak a lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítását, 

járműbehajtó átereszeinek karbantartását és rendszeres tisztántartását az (1) bekezdésben 

megjelölt mély vízelvezető árkok kivételével. 

b) a zöldterületek gondozása és szakszerű karbantartása jelenti a zöldterületen a kiültetett 

növényzet sajátosságának megfelelő fenntartását, a füves területek szükség szerinti 

kaszálását, a terület gyommentesítését, a lehullott falevelek összeseprését, a fák 1-2 éves 

gallyainak az ingatlan védelme érdekében történő lemetszését, valamint a járda fölé 

benyúló, a gyalogos közlekedést zavaró ágak, gallyak lemetszését. 

(3) Ahol gyalogos közlekedésre szolgáló útfelület járműforgalom céljára szolgáló útterülettől 

nincs felismerhetően elkülönítve, ott az ingatlan mentén legalább 1 m-es távolságot kell 

járdának, gyalogútnak tekinteni. Ha a szabályozási vonal és az ingatlan közé beépítetlen 

terület esik, ott ezt a területsávot is az ingatlan tulajdonosa köteles tisztántartani. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt előírások a tömbtelken elhelyezkedő házasingat lanok, 

társasházi lakások tulajdonosai, kezelői, használói által lakott épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárásra szolgáló járdáira is vonatkoznak. 

 

21. § A közkutak és közkifolyók vizét háztartási szükséglet kielégítése céljából lehet igénybe 

venni. Közkutakról tömlővel vizet vételezni tilos.  

 

22. § Az építési, bontási felújítási és karbantartási munkákat úgy kell elvégezni, hogy a 

közterületen por és szennyeződés ne keletkezzék. A porképző anyagok locsolásáról, a szemét, 

darabos hulladék eltávolításáról az építtetőnek gondoskodni kell. 

 

23. §19 (1) A város területén vendéglátó-ipari előkert kialakítása és üzemeltetése: 

a) idényjelleggel, az április 01. és október 31. között időszakban, 

                                                        
19 Módosította a 39/2016. (XI.25.) önk. rendelet. Hatályos 2016. december 01. napjától. 
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b) az a) ponttól eltérően november 01. és március 31. közötti időszakra, külön kérelem 

alapján engedélyezhető.  

(2) A vendéglátó-ipari előkert használója köteles a használt területet jól látható módon 

elkeríteni, az elkerített részből az úttest irányába a közvetlen kijárást megakadályozni. A járda 

teljes szélességét szabadon hagyva, ideiglenes jelleggel sem szabad azt a gyalogos forgalom 

elől elzárni. Az előkert kialakításánál az elkerítés kisebb tömegű korlát, kerítés, illetve 

díszcserjével, virágokkal, vagy egyéb esztétikus módon történhet. 

(3) A téli időszakban történő üzemeltetésnél a vendéglátó-ipari előkertek kialakítása 

vonatkozásában a létesítményeknek, valamennyi esztétikai, biztonsági követelménynek eleget 

kell tenni. A kérelemhez csatolandó látványtervnek tartalmaznia kell a kivilágításra, díszítésre 

szolgáló látványelemeket is. 

(4) A határozatlan időre kötött közterület-használati szerződések esetében a városban működő 

vendéglátó-ipari előkertek kialakítását, megjelenését és üzemeltetését 5 évente az 

Önkormányzat felülvizsgálja. Az üzemeltetőnek minden változtatást, napernyő csere, bútorzat 

csere, egyéb a közterületről látható látványelem esetén, előzetesen egyeztetni kell az 

Önkormányzattal. 

 

 

16. Közterületeken való italozás tilalma 

 

24. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §-ában kapott felhatalmazás alapján tilos a 

szeszesital fogyasztása: 

a) a város közterületein, különösen az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti 

cikkeket árusító üzletek, továbbá munkahelyek előtt és környékén, 

b) a közönség számára nyitva álló létesítményekben, és az azokhoz tartozó egyéb 

helyeken, melléképületben, udvaron, ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett, 

c) társasházak kapualjaiban, lépcsőházaiban és udvarain, kivéve a lakók társas 

összejöveteleit, 

d) közterület-használatba átadott ingatlanrészeken. 

(2) A szeszesital fogyasztási tilalom nem terjed ki 

a) közvetlenül közterületre kiszolgáló vendéglátó egységek által kialakított, kijelölt 

fogyasztótérre, 

b) bejelentett alkalmi rendezvényekre. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A KÖZÚT NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE 

 

 

17. Közút bontása és helyreállítása 

 

25. § A közút nem közlekedési célú igénybevételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvényben meghatározott fogalmak és eljárásrend az irányadók. 

 

26. § (1) A közút kezelője a közút felbontása utáni helyreállítás módját, minőségét, 

határidejét, az esetlegesen szükséges szakaszolásokat a kezelői hozzájárulásban 

meghatározza. 
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(2) A burkolatbontással járó munkákat a technológiailag szükséges legrövidebb időn belül 

kell elvégezni. Amennyiben a munkavégzés a területen indokolatlanul 5 munkanapnál tovább 

szünetel, a közterület kezelőnek joga van a kiadott engedélyt visszavonni és a munkaárkot, 

munkagödröt azonnal helyreállíttatni. Mindaddig, amíg az engedélyes a munkát nem folytatja, 

és ezt írásban be nem jelenti, a közterületen folyó munka engedély nélkülinek minősül. 

Amennyiben az engedélyes a munkaárkot, munkagödröt indokolatlanul 15 napon belül nem 

állítja helyre, akkor azt Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal az engedélyes költségére 

helyreállíttatja. 

(3) A felbontott közterület helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott megfelelő 

jogosultsággal rendelkező szakember vagy erre felhatalmazott kivitelező végezheti. 

(4) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni nem szabad. A 

munkaárok csak földdel vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a 

vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni. Indokolt esetben talajcserét kell végezni. 

(5) A téli hónapokban végzett közműépítés esetén az út kezelője a szabvány szerinti tömörítés 

biztosítása érdekében teljes talajcserét írhat elő. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes 

burkolatot kell elhelyezni. 

(6) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni: 

a) A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet 

építésével kell végezni. 

b) Ha a bontással érintett út burkolatát sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal 

teljes hosszában félpályásan kell helyreállítani, szegéllyel és burkolatjelekkel együtt. 

c) Ha az útburkolat 50%-át vagy annál nagyobb részét felbontják, az út pályaszerkezetét 

teljes szélességében újra kell építeni, szegéllyel és burkolatjelekkel együtt. 

d) Járda esetében a beruházó köteles a járda burkolatát teljes szélességben az érintett 

hosszban újraépíteni, szükség esetén a szegélyt és a burkolatban lévő szerelvényeket 

megemelni. 

e) A bontást végző köteles a veszélyes hulladékok elhelyezési dokumentumát bemutatni. 

f) Burkolt kapubejárók megbontása esetén a burkolatot az eredetivel megegyező 

minőségben, teljes szélességben kell helyreállítani. Útburkolat pontszerű megbontása 

esetén a bontás környezetében a forgalmi sávot teljes szélességében, minimum 3 m 

hosszban kell helyreállítani. 

(7) Ha a közút bontása miatt a helyreállítás befejezésétől számított 10 éven belül süllyedés 

vagy más, a bontásra vagy helyreállításra visszavezethető hiba keletkezik, az engedélyes 

köteles azt saját költségen kijavítani, a javításra jótállást vállalni. Ha a kötelezettségének 

felszólításra sem tesz eleget, úgy a közlekedési hatóság a közút kezelőjének kérelmére a 

süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el. A halasztást nem tűrő javításokat az út, vagy a 

zöldterület kezelője az engedélyes költségére elvégezheti. 

 

 

18. A beruházókra és kivitelezőkre vonatkozó előírások 

 

27. § A beruházó köteles: 

a) a közterület szakszerű helyreállítását elvégezni vagy elvégeztetni, 

b) az érintett terület lakóit a bontási munkák megkezdése előtt 3 nappal értesíteni a 

bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról, 

c) forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út kezelőjének előírása alapján a 

lakosságot sajtó útján előzetesen tájékoztatni, 

d) a vezetékek bemérése érdekében az illetékes közműkezelő szervnél és a közterület 

kezelőjénél az elvégzett közműépítési munkát bejelenteni, valamint a nyíltárkos 

bemérésről készült dokumentációt becsatolni. 
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28. § (1) A kivitelező a közterület bontását csak engedély birtokában kezdheti meg, és a 

munkálatokat az abban foglaltak szerint végezheti el. 

(2) A kivitelező köteles: 

a) a közterület bontásával kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni, 

b) a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 3 munkanappal a közútkezelőt 

értesíteni, 

c) a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt 

a végleges helyreállításig gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély 

megelőzéséről és a folyamatos helyreállításról, 

d) gondoskodni a folyamatos munkavégzésről, a munkahely és a felvonulási terület 

tisztántartásáról, a növényzet védelméről, 

e) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan saját költségen 

elszállítani, 

f) az érintett területen a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani, vagy a 

kiesett hulladékgyűjtés költségét megtéríteni, 

g) a munkaterületen lévő csapadékvíz-elvezető rendszerek működőképességét 

fenntartani, a munka befejezése után az aknákat felülvizsgálni és gondoskodni az 

eredeti állapot helyreállításáról, 

h) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos 

közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal 

kijavítani, továbbá gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend 

visszaállításáról, 

i) a műszaki átadás-átvételi eljárás során az elkészített laborvizsgálati jegyzőkönyvet 

bemutatni. 

 

 

19. Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díj 

 

29. § A közút nem közlekedési igénybevételéért az 1. melléklet szerinti igénybevételi díjat 

kell fizetni. Ez alól kivétel az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

EGYÉB SZABÁLYOK 

 

20. Hirdetések, választási hirdetmények elhelyezésének szabályai 

 

30. § 20 

 

21. Elektronikus hírközlési építmény létesítésének szabályai 

 

31. § 21 
 

 

22. A hirdetmények közzétételének és eltávolításának szabályai 

 

32. § 22 

                                                        
20 Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától. 
21 Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától. 
22 Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától. 
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23. A taxiállomás használata 

 

33. § (1) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése e § szabályai szerint 

engedélyezhető, végezhető. 

(2)23 A taxiállomás kijelölése Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik, mely hatáskört a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza. A 

taxiállomás kijelölésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Hajdúböszörményi 

Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési Osztálya látja el. 

(3) Hajdúböszörmény város közigazgatási területén a Kálvin tér 5914/1 hrsz. alatt, a 

valóságban az „Őseink” szobor előtti kiépített, felfestett és kitáblázott parkolóban található 

kijelölt taxiállomás. 

(4) A taxiállomás céljára kijelölt területet az a taxiszolgáltatást végző egyéni vállalkozó, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az általa üzemeltetett, 

személyszállítás céljára használt személygépjárművel (továbbiakban: taxigépjármű) veheti 

igénybe, aki a taxiállomás használatára jogosító közterület-használati szerződést köt és 

közterület használati díjat megfizette. 

(5) A közterület használati díj mértéke taxigépjárművenként az 1. mellékletben meghatározott 

díj, amelyet a közterület-használati szerződésben meghatározott ütemezéssel kell megfizetni. 

(6) A taxiállomást kizárólag taxigépjárművek használhatják, utasfelvétel céljából történő 

várakozásra. 

(7) A taxiállomáson a taxi kiállási helyeken a taxigépjárművek zárt sorban várakozhatnak. 

Utasfelvétel céljából történő várakozás a taxi kiállási helyeken kívül csak abban az esetben 

megengedett, ha a taxi kiállási helyek mindegyike megtelt. A taxiszolgáltatást végző abban az 

esetben sem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha a taxiállomáson kívül várakozik. 

 

 

24. Közterületi filmforgatásra vonatkozó szabályok 

 

34. § (1)24 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Filmtörvény) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából kötött hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a 

kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 

a. az eredeti állapot helyreállítását, 

b. az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 

tartását, 

c. a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról, 

e. az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi 

médiában, 

f. a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk 

megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé 

érvényesített kárt is, 

g. a filmforgatással érintett területtel szomszédos lakóingatlanok tulajdonosainak az 

ingatlan gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését. 

(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

                                                        
23 Módosította a 11/2017. (III.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. április 3. napjától. 
24 Módosította a 11/2017. (III.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. április 3. napjától. 
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meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 

akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után 

azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra 

biztosítani kell. 

(3) A Filmtörvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, akkor a közterület-használat 

jóváhagyása megtagadható. 

(4) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a Filmtörvény 3. mellékletében foglalt 

legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. 

(5) A kérelmező fizetendő közterület használat díjának megfizetése alól kizárólag abban az 

esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt 

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési Osztálya igazolja a 

közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak 

minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati 

tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által 

vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében 

végzett filmforgatás. 

 

 

V. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

25. Hatályba léptető rendelkezés 

 

35. § (1) Jelen rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatának, 

tisztántartásának rendjéről, valamint a reklámtevékenység, reklámkihelyezések és választási 

hirdetmények elhelyezésének szabályozásáról szóló 49/2005. (X. 27.) Önk. rendelet. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 18. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. § Aki 

(1) közterületen olyan tevékenységet folytat, amely ott nem végezhető, vagy amelyre nem 

köthető közterület-használati szerződés, 

(2) a közterület rendeltetéstől eltérő használatához nem rendelkezik engedéllyel vagy 

tulajdonosi hozzájárulással, 

(3) zöldterületen 

a) állatokat csoportosan vagy egyedenként áthajt, szabadon enged, legeltet, 

b) gépjárművel vagy fogatolt járművel a zöldterületre rááll, vagy azon áthajt (kivéve a 

fenntartási munkákkal összefüggő tevékenység ellátását), 

(4) közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot, elektronikus hírközlési építményt 

közterület-használati engedély nélkül elhelyez, 

(5) aki a taxiállomás használatára jogosító közterület-használati szerződést nem köt, 

(6) filmalkotás forgatása céljából a közterület használatára hatósági szerződést nem köt, 

(7) a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti 

a) járdákat, vízelvezető árkokat nem tisztítja, 

b) zöldfelületeket nem gondozza és a szakszerű karbantartásról nem gondoskodik, 

(8) 14. életévét betöltötte és a játszótéren elhelyezett eszközöket vagy létesítményeket 

használja, 
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(9) a játszótéri eszközöket vagy létesítményeket este 22:00 óra és reggel 6:00 óra között 

használja, 

(10) a szobrokra vagy térplasztikákra felmászik, 

a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást valósít meg.” 

 

 

Hajdúböszörmény, 2015. június 25. 

 

 

 

__________________________________  ______________________________ 

Kiss Attila 

Polgármester 

Koláné Dr. Markó Judit 

Jegyző 
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1. melléklet a 25/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez25 

 

 A B 

Ssz. A közterület-használat célja Tarifa 

1 

hosszú távú, 1 hónapot elérő vagy meghaladó árusítás, pl.:  

árusító pavilonok, fülkék, standok, kivéve szezonális 

mezőgazdasági termékek 1 hónapot meghaladó árusítása 

 

 

1.1. a kiskörúton és azon belül 950,- Ft/m2/hó 

1.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 420,- Ft/m2/hó 

1.3. egyéb területen 260,- Ft/m2/hó 

2 

idényjellegű –1 hónapnál rövidebb idejű- alkalmi árusítás 

(pultok, standok) 

 

 

2.1. a kiskörúton és azon belül 630,- Ft/m2/nap 

2.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 530,- Ft/m2/nap 

2.3. egyéb területen 420,- Ft/m2/nap 

     de minimum: 2.000,- Ft/nap 

3 

szezonális mezőgazdasági termékek 1 hónapot meghaladó 

árusítása 

 

20,- Ft/m2/nap 

 de minimum: 1.000,- Ft/nap 

4 

alkalmi és rendszeres mozgó árusítás, felvásárló 

tevékenység, illetve felvásárlás 

 

210,- Ft/m2/nap 

 de minimum: 2.000,- Ft/nap 

5 

javító, szolgáltató tevékenység  

5.1. a kiskörúton és azon belül 80,- Ft/m2/nap 

5.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 70,- Ft/m2/nap 

5.3. egyéb területen 60,- Ft/m2/nap 

     de minimum: 2.000,- Ft/nap 

6 

vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez 

tartozó előkert létesítése, használata 

Folyamatos és megszakítás nélküli, legalább három 

hónapot meghaladó közterület-használati szerződés kötése 

és a kiszabott díj előre történő megfizetése esetén az 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 20% 

díjkedvezményt biztosít az így leszerződött teljes 

időszakra. 

 

 

6.1. a kiskörúton és azon belül 630,- Ft/m2/hó 

 

6.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 480,- Ft/m2/hó 

6.3. egyéb területen 320,- Ft/m2/hó 

7 

közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet 

elhelyezése 

 

 

7.1. a kiskörúton és azon belül 530,- Ft/m2/hó 

                                                        
25 Módosította a 18/2016. (IV.28.) Önk. rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. május 01. napjától. 
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7.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 480,- Ft/m2/hó 

7.3. egyéb területen 370,- Ft/m2/hó  

    de minimum: 1.000,- Ft/hó 

8 

személytaxi várakozóhely használata  

8.1. egyhavi díj 3.000,- Ft/gépjármű 

8.2. féléves díj 15.000,- Ft/gépjármű 

8.3. éves díj 24.000,- Ft/gépjármű 

9 

üzleti szállítás, rakodás alkalmával áru, göngyöleg 

elhelyezése 

 

 

9.1. a kiskörúton és azon belül 420,- Ft/m2/hó 

9.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 320,- Ft/m2/hó 

9.3. egyéb területen 210,- Ft/m2/hó  

  de minimum: 1.000,- Ft/hó 

10 

termény, takarmány tüzelőanyag, egyéb, nem építőanyag 

kategóriába tartozó tárgy tárolására 

 

20,- Ft/m2/nap 

 de minimum: 1.000,-/nap 

Max. 30 napig engedélyezhető 

11 

közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 

hasznosítása 

 

20,- Ft/m2/hó 

 de minimum: 1.000,- Ft/hó 

12 

közterületbe 10 cm-re benyúló, vagy önálló 

tartószerkezettel rendelkező hirdető-berendezés, 

fényreklám, figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég-, 

illetve címtábla, kirakatszekrény elhelyezése, valamint 

mobil hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető, 

tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla, 

kirakatszekrény elhelyezése 

 

 

12.1. a kiskörúton és azon belül 1.260,- Ft/m2/hó 

12.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 1.050,- Ft/m2/hó 

12.3. egyéb területen 950,- Ft/m2/hó 

12.4. időszakos (eseti) rendezvények esetén 740,- Ft/nap/db 

13 

plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb 

hirdetmények elhelyezése, hirdetési felületek kialakítása 

 

 

 

13.1. a kiskörúton és azon belül 1.890,- Ft/m2/hó 

13.2. a sugárutak és gyűjtőutak mentén 1.470,- Ft/m2/hó 

13.3. egyéb területen 1.260,- Ft/m2/hó 

  de minimum: 5.000,- Ft/hó 

14 

mobil hangosító-berendezések, hirdető járművek 

működtetése 

  

 

 

14.1. alkalmi jelleggel (néhány nap): 5.250,- Ft/nap 

14.2. rendszeresen: 2.100,- Ft/nap 

15 

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 

és törmelék elhelyezése nem közlekedési célú területen 

Építőanyag tárolása amennyiben a 3 munkanapot nem 

haladja meg, illetve közterületi járda építés esetén 

6 hónapig:  

10,- Ft/m2/nap 

de min. 500,- Ft/nap 

ezt követően 12 hónapig: 
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díjmentes. 1.000,- Ft/m2/hó  

16 

mutatványos, vidámparki tevékenység a város területén 70,- Ft/m2/nap 

 de minimum 15.000,- Ft/nap 

17 

cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység a Vásár tér területén 30,- Ft/m2/nap 

 de minimum 30.000,- Ft/nap, 

fel- és levonulás napján min. 

15.000,- Ft/nap 

 

18 

közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele 

(A kiskörúton és azon belül a fenti díjtételeket 2-es 

szorzóval kell alkalmazni. A közút teljes lezárása esetén, 

külterületi utaknál 3-as, belterületi utaknál 4-es, míg a 

kiskörút esetében és azon belül 5-ös szorzót kell 

alkalmazni.) 

10 m2 felett, 

a 10 m2 feletti részre: 

18.1. gyűjtőutak 110,- Ft/m2/nap 

18.2. kiszolgáló és lakóutak 60,- Ft/m2/nap 

18.3. külterületi közutak 30,- Ft/m2/nap 

18.4. kerékpárutak 30,- Ft/m2/nap 

18.5. parkolók 30,- Ft/m2/nap 

18.6. gyalogutak és járdák 30,- Ft/m2/nap 

 10 m2 alatt: 

18.7. gyűjtőutak 320,- Ft/m2/nap 

18.8. kiszolgáló és lakóutak 160,- Ft/m2/nap 

18.9. külterületi közutak 80,- Ft/m2/nap 

18.10. kerékpárutak 80,- Ft/m2/nap 

18.11. parkolók 80,- Ft/m2/nap 

18.12. gyalogutak és járdák 80,- Ft/m2/nap 

 de minimum: 1.000,- Ft/nap 

19 

zöldfelületek igénybevétele (pl. építés, bontás, anyag- és 

eszköztárolás) 

(A kiskörúton és azon belül a fenti díjtételeket 2-es 

szorzóval kell alkalmazni.) 

10 m2 felett, 

a 10 m2 feletti részre: 

 19.1. zöldfelület 20,- Ft/m2/nap 

  10 m2 alatt: 

 19.2. zöldfelület 60,- Ft/m2/nap 

 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Befizetési díj minimum 1.000,- Ft. 
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262. melléklet a 25/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M  

Közterület-használati engedély iránt 

Kérelmező (cég, intézmény) neve: 

 

………………………………………………………… 

 

Kérelmező (cég, intézmény) címe 

(állandó lakóhely vagy tartózkodási hely, 

székhely és telephely): 

 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Kapcsolattartó elérhetősége 

(telefonszám): 

 

………………………………………………………… 

 

Számla kiállításához szükséges adatok 

(adószám, cégjegyzék száma, 

bankszámlaszám): 

 

 

adószám:               …………………………………… 
 

 

cégjegyzék szám:  …………………………………… 
 

 

bankszámlaszám:  …………………………………… 

Közterület-használat időpontja: 

 

………………………..-tól ……………………………-ig 

vagy 

………………………….-tól határozatlan ideig 

Használni kívánt közterület megnevezése 

(út, utca, tér, hrsz.) és nagysága (m2): 

………………………………………………………… 
 

 

………………………………………………………… 

Közterület-használat célja: 

 

………………………………………………………… 

 

Közterületen elhelyezni kívánt tárgy(ak) 

megnevezése: 

 

………………………………………………………… 

 

Közterületen elhelyezni kívánt tárgy(ak) 

mérete, felirata: 

 

………………………………………………………… 

 

Közterületen elhelyezni kívánt tárgy(ak) 

elhelyezésének módja (mobil, falra 

rögzített, talajhoz rögzített stb.): 

………………………………………………………… 

 

Egyéb: 
 

………………………………………………………… 

 

 

………………………, ………. év ..…………….. hó ……..nap 

 

 

 
__________________ 

   Kérelmező aláírása 

 

 

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérnénk csatolni: 

1. Tervező által készített helyszínrajzot, valamint 

2. a helyszínről és a kihelyezendő tárgyról készült fényképfelvételt vagy látványtervet. 

                                                        
26 Módosította a 11/2017. (III.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. április 3. napjától. 
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3. melléklet a 25/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez 
 

Zöldterületek listája, amelyek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik 

 

Közparkok 

 

 

1. Ady tér 

2. Árpád u-i lakótelep 

3. Attila u-i lakótelep 

4. Baross G. tér 

5. Bocskai I. tér 

6. Désány I. u-i lakótelep 

7. Győrössy kerti lakótelep 

8. Tizenhárom vértanú u-i lakótelep 

9. Honvéd u. 

10. II. Világháborús emlékmű 

11. József Attila u-i lakótelep 

12. Kálvin tér 

13. Karap F. u-i lakótelep 

14. Mester u-i lakótelep 

15. Munkácsy M. u-i lakótelep 

16. Román sírkert 

17. Ökörút szobor park, 

18. Szent István tér 

19. Weszprémy G. u-i lakótelep, 

 

Egyéb zöldterületek 

 

 

1. Alföld u. Habitat házak mögött 

2. Alföld u. - Kert u. sarok 

3. Arany J. u. 33. 

4. Arany J. u. parkoló 

5. Árpád u. teljes szélessége 

6. Árpád u. - Vörösmarty u. sarok 

7. Bajcsy u. 11. 

8. Baltazár D. u. teljes szélessége 

9. Baross G. téri park 

10. Bethlen G. u. 

11. Bethlen G. u. a Szabadhajdú u.-ig 

12. Békás tó 

13. Bolyai u. 7. 

14. Corvin krt. 11. 

15. Csatár I. u. lakatlan oldala 

16. Deák F. u. 
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17. Déli-Lucernás, övárok belső oldala 

18. Diószegi S. u.  

19. Dorogi u. 

20. Dorogi u. a körúti kereszteződésig 

21. Erdély u. - Huszár u. sarok (játszótér) 

22. Hadházi u., Vasudvar előtti terület 

23. Hajdúkerület u. teljes szélessége 

24. Ipartelepi út teljes szélessége 

25. Iskola u. - Arad u. sarok 

26. Iskola u. - Kassa u. sarok 

27. Iskola u. teljes szélessége 

28. Jókai u. 2. 

29. Jókai u. garázs 

30. Jókai u. - Hadházi u. sarok 

31. Kassa u. 11. 

32. Kassa u. 24. 

33. Kálvin tér 3. 

34. Kemény J. krt. - Bem J. u. kereszteződés (volt kút területe) 

35. Kerékpárutak mentén 

36. Kinizsi P. u. 48. 

37. Kinizsi P. u. jobb oldala  

38. Király J. tér 

39. Kisböszörmény u. övárok 

40. Koppány u. 42-44. szemben lévő telek 

41. Korpona u. teljes szélessége 

42. Kossuth u.-i társasházak mögötti játszótér (Kossuth u. 4-12. szám mögött) 

43. Kórház tér 

44. Külső-Hadházi u. 

45. Külső-Hadházi u. buszmegálló 

46. Külső-Hadházi u. és Román sírkert előtti terület 

47. Külső-Újvárosi u. kerékpárút 

48. Levéltár 

49. Liszt F. u. 18. 

50. Luther M. u. - Petneházy D. u. sarok 

51. Március 15. u. teljes szélessége 

52. Mester u-i rendelő előtti terület 

53. Méliusz P. u 

54. MOL-kút környéke 

55. Nánási u. - Enyingi T. B. u. sarok 

56. Nemzetőr u. 8. 

57. Olajütő u. árok 

58. Önkormányzati ingatlanok 

59. Övcsatornák 

60. Petőfi S. u. 6-14. 

61. Petőfi S. u. garázssor 
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62. Petőfi S. u. Orvosi rendelő 

63. Petőfi S. u. teljes szélessége 

64. Péchi S. u. 

65. Piac, volt gondnoki ház udvara 

66. Polgári u. (várostáblától a 35-ös főútig) 

67. Polgári u. 2. 

68. Polgári u. a körúttól kifelé a Temető térig baloldalon 

69. Polgári u. - Vasvári P. u. sarok 

70. Polgári u. - Vörösmarty M. u. sarok 

71. SPAR áruház környéke 

72. Strandfürdő előtt, Strandfürdő kerékpártároló, Csónakázó tó mögötti terület 

73. Szabadhajdú u. 14. 

74. Szabadhajdú u. - Fazekas G. krt. sarok 

75. Szabadhajdú u. - Madách u. sarok 

76. Szabadhajdú u. vége 

77. Széchenyi I. u. zug 

78. Szilágyi E. krt. - Városkert u. sarok 

79. Tátra u. 6. 

80. Temető parkoló 

81. Téglási u. (a Mátyás király krt. és a Kölcsey F. u. között) 

82. Téglási u., körút saroktól a vasúti átjáróig 

83. Téglási u. - Thököly I. u. sarok 

84. Téglási u. - Szénássy M. u. sarok 

85. Újfehértói u. 9. 

86. Újfehértói u. Nadrágos kerti szakaszánál levő árok  

87. Újfehértói u. - Szabolcs u. sarok  

88. Újvárosi u. 16. 

89. Újvárosi u. - Szilassy J. u. sarok 

90. Újvárosi u., 35-ös főúttól a Kemény J. krt.-ig 

91. Városkert u. – Radnóti M. u. sarok 

92. Városkert u. 826/10 hrsz. (Széchenyi Szakiskola gyakorló kertje melletti 

önkormányzati ingatlan) 

93. Vásár tér (Dinszóvásár kívül-belül + Rakodó mögötti rész + Sportcsarnok környéke) 

94. Vízelvezető árkok és az úttest és árok közötti terület (Madách I. u., Szabadhajdú u., 

Bethlen G. u. és Arad u.) 

95. 35-ös sz. főút, kerékpárút melletti területek 

96. 35-ös sz. főút melletti zöldterületek 

97. 35-ös sz. főút és Désány I. u. kereszteződés 

98. 35-ös sz. főút – Oláh F. u. közötti terület 

99. 35-ös sz. főút - Szoboszlói u. sarok 
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4. melléklet a 25/2015 (VI.26.) Önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Közterületi játszóterek listája 

 

 

 

1. Kossuth utcai társasházak mögötti játszótér 

2. Mester u. – Munkácsy Mihály utcai játszótér 

3. József Attila utcai játszótér 

4. Désány István utcai játszótér 

5. Attila utcai lakótelepen található játszótér 

6. Karap Ferenc utca lakótelepen található játszótér 

7. Weszprémy Gáspár utcai lakótelepen található játszótér  

8. Győrössy-kerti lakótelepen található játszótér 

9. Tizenhárom Vértanú lakótelepen található játszóterek 

10. Középkerti játszótér (Erdélyi u. – Huszár u. sarok) 
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5. melléklet a 25/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez 

 

 

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI KÉRELEM 

 

 

A kérelmező neve:  ……………………………………………….. 

 

A kérelmező lakcíme:  …………………………………………………………………  

 

A növénytelepítés pontos címe, helye, időpontja: ..…………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………….  

 

A telepíteni kívánt növények darabszáma, fajtája: 

 

Fa (fajta, db): ………………………………………………………………………………..  

 

Cserje (fajta, db): …………………………………………………………………………… 

 

Bokor (fajta, db): ……………………………………………………………………………  

 

Vázlatos rajz a közterületen elhelyezni kívánt növények helyéről (közművek, meglévő 

növények feltüntetésével): 

 

 

 
Hajdúböszörmény, ………….év, …………….hó, ………….nap 

          

              _______________________ 

          aláírás 
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6. melléklet a 25/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez 

FAGALLYAZÁSI KÉRELEM 

 

 

A kérelmező neve:  ……………………………………………….. 

 

A kérelmező lakcíme:  …………………………………………………………………  

 

A gallyazandó fa (fák) helyének pontos címe: .......…………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………….  

 

A gallyazandó fa (fák) milyen jellegű ingatlan előtt áll: 

 

o Családi ház előtt 

o Társasház előtt 

o Egyéb területen 

 

A gallyazandó fák darabszáma: ………………… 

 

A gallyazandó fák fajtája: ………………………………………………………………….  

 

A gallyazás indoka: …………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

* 

o A gallyazást saját költségemen szakszerűen elvégzem, illetve elvégeztetem  

 

      …………………. tól ………………………. ig időszakban.  

 

o A gallyazást az Önkormányzat végzi a tulajdonosi hozzájárulásban 

meghatározott időpontig 

 

 

Hajdúböszörmény, ………….év, …………….hó, ………….nap 

 

          

              _______________________ 

          aláírás 

 

 * A megfelelő szövegrészt szíveskedjen megjelölni!  
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