
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – 
hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról az 
alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

1. § 

A közterületet Tamási Városa a közösségi igények kielégítése érdekében, tulajdonosi jogainak 
érvényesítésével összhangban tartja fenn. A rendelet célja, hogy 
a) meghatározza a közterület rendeltetéstől eltérő használatának rendjére vonatkozó szabályokat, 

figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, idegenforgalmi, 
közegészségügyi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági valamint a városrendezési szempontokra; 

b) megakadályozza és szankcionálja az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület-
használatot; 

c) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját. 

2. § 

(1) E rendelet területi hatálya Tamási Város közigazgatási területének valamennyi közterületére kiterjed. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények közterület használatára, 
b) a törvényesen elismert egyházak és vallási tevékenységet végző szervezetek körmeneteire, 
c) az önkormányzat vagy megbízottja által tartott vásárokra és piacokra, 
d) a nem helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételére. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magán és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre aki (amely) e rendeletben foglaltak szerint 
közterületet rendeltetésétől eltérően használ. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában 
a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos vagy a használó (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, 
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat; 

b) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint tervezett vagy megtartott 
összejövetel, felvonulás és tüntetés; 

c) mozgóbolt: önjáró vagy járművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező árusítóhely; 



d) mozgóárusítás: kereskedő vagy megbízottja által gyalogszerrel vagy mozgóboltnak nem 
minősülő eszköz segítségével szállítás közben történő vagy megkísérelt árusítás; 

e) vásár és piac: olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; 
f) jármű tárolása: ha az érvényes forgalmi engedély nélküli jármű külön engedély nélkül közúton 

vagy egyéb közterületen várakozik; 
g) plakát (falragasz): olyan sajtótermék, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható; a 

plakátra egyebekben a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni; 
h) reklámhordozó: minden olyan eszköz, (ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a 

reklámberendezést és a reklámfelületet is), amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást 
gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve 
ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és 
képzettársításra ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít. 

i) reklámberendezés: minden olyan eszköz, építmény, fixen rögzített vagy mozgó képi, 
hangeffektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására alkalmas berendezés, 
(függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétől [hogy magán- vagy közterületen található]), 
amelyet a közterületről érzékelni lehet; 

j) reklámfelület: az a része a reklámhordozónak, illetve olyan eredetileg más funkcióra létrehozott 
objektumon (pl.: lámpaoszlop, házfal, buszváró) kialakított hely, vagy ahhoz rögzített tárgy, ami 
állandó vagy cserélhető hirdetmények elhelyezésére, megjelenítésére szolgál; 

k) zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 
tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 
zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell 
megváltott ülőhellyel rendelkezni; 

l) szabadtéri előadás, nyíltszíni rendezvény: olyan rendezvény, amelyet a közterületen tartanak és 
a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 
50 főt meghaladja. 

II. Fejezet 
A közterület használata  

4. § 

(1) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – 
állaguk sérelme nélkül, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok és a 
hatályos jogszabályok betartásával – bárki ingyenesen használhatja. A közterület rendeltetésszerű 
használata nem járhat mások zavarásával és mások hasonló célú jogát nem csorbíthatja. 

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) – az e 
rendeletben meghatározott feltételek szerint kiadott – közterület-használati engedély szükséges. 

A közterület-használati engedély 

5. § 

(1) A közterület-használattal kapcsolatos első fokú engedélyezési hatáskört a polgármester– a 
közterület-felügyelet közreműködésével – gyakorolja. 

(2) Ha a közterület-használat építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban 
szükséges vagy a helyi közúthálózatot is érinti, úgy az építési engedéllyel egyidejűleg a közterület-
használatot vagy a közútkezelői hozzájárulást is engedélyeztetni kell. 

6. § 



Nem kell közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély): 
a) a közterületnek az önkormányzat és szervei, valamint intézményei általi igénybevételéhez, kivéve 

zenés, táncos rendezvény, szabadtéri előadás illetve nyíltszíni rendezvény esetén, 
b) a fegyveres testületeknek és rendészeti szerveknek, valamint a mentőknek a feladatuk 

ellátásához szükséges mértékben, 
c) tüzelőanyag, építőanyag és törmelék 48 órát meg nem haladó időtartamú tárolásához, 

amennyiben az nem akadályozza vagy zavarja a közlekedést, 
d) telefonfülkék, út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 
e) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművezetékek, kábelek hibaelhárítása 

érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka nem jár együtt a burkolat stb. 
felbontásával. 

7. § 

(1) Engedélyt csak az kaphat, aki rendelkezik 
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal, 
b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, 
c) közút, járda területét érintő használat esetén a kezelő hozzájáruló nyilatkozatával, 
d) vendéglátóipari előkert létesítése esetén a közterületen elhelyezendő szerkezetekre szóló 

jogerős elvi építési engedéllyel. 

(2) A közterület-használati engedély nem pótolja a külön jogszabályokban előirt egyéb hatósági vagy 
szakhatósági engedélyeket, amelynek beszerzése a közterületet használni kívánó feladata. 

8. § 

(1) A közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók. 

(2) Nem adható engedély 
a) közterületi árusítóhelyre, kivéve [1] 

aa) közterületen álló önkormányzati faházakban történő árusítás esetén, 
ba) büfékocsi, food truck autó elhelyezésére, amennyiben településkép-védelmi szempontból 

megfelelő, 
ca) a következő szezonális termékek esetében: fenyőfa, szilveszteri kellékek december 

hónapban. 
b) szeszesital árusításához, kivéve a vendéglátóipari előkerteket, 
c) mozgóbolt részére, kivéve a külön jogszabály szerint engedélyezettet 
d) alkalmi árusítás céljára, kivéve a rendezvényeket, 
e) a közlekedést akadályozó vagy a biztonságát zavaró berendezésekre, anyagokra, 

tevékenységekre, 
f) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, elhelyezésére, amelynek külső megjelenése 

városképi szempontból nem kívánatos, 
g) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, 

munkagépek és tartozékaik stb. közterületen tárolására, 
h) zajos, bűzös, füsttel, korommal, gőzzel járó, sugárzó, tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve a 

környezet nyugalmát zavaró stb. tevékenységhez, 
i) városképi, köztisztasági vagy környezetvédelmi szempontból kifogásolható közterület-

használathoz, 
j) olyan tevékenységhez, amelynek közterületen való folytatását jogszabály tiltja vagy nem teszi 

lehetővé, 
k) választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére. 



9. § 

(1) Az engedély iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. 

(2) A kérelmet a polgármesterhez címzetten, írásban kell benyújtani. 

(3) A közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodájához kell benyújtani. 

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használatra nem jogosít. 

10. § 

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia (1. számú melléklet): 
a) a kérelmező nevét, címét, adóazonosító(adó-) számát, 
b) vállalkozási engedély, cégbírósági végzés, a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító 

okirat másolatát, 
c) a közterület igénybevételének célját, helyét, módját, időtartamát és nagyságát, 
d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát, 
e) út, járda, térburkolat vagy zöldterület igénybevétele esetén – ha szükséges - a terület 

helyreállítására, takarítására vonatkozó megrendelés, megállapodás egy példányát, vagy 
nyilatkozatot arról, hogy a helyreállítást, takarítást önerőből és szakszerűen elvégzik, 

f) amennyiben a közterület-használat a járműforgalmat érinti vagy befolyásolja, úgy szaktervező 
által – M 1:500 léptékű – forgalomtechnikai tervet 2 példányban, 

g) idényjellegű árusítás esetén a mobil árusítópult stb. megjelenését ábrázoló tervet vagy 
fényképet 2 példányban, 

h) olyan gépek, berendezések felállítása, üzemeltetése esetén, amelyeknek időszakos 
felülvizsgálata kötelező, az érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát, 

i) minden olyan egyéb okirat másolatát, amely a közterület-használat engedélyezése során fontos 
és szükséges. 

11. § 

A polgármester a közterület-használatot – amennyiben az minden előírásnak megfelel – engedélyezi, 
ellenkező esetben elutasítja. 

12. § 

(1) A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell: 
a) a jogosított nevét, címét, az azonosításhoz szükséges adatokat, 
b) az engedélyezett közterület-használat célját, helyét, módját, idejét vagy időtartamát, nagyságát, 
c) a takarításra, eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
d) a díj összegét, a fizetés módját, a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit, 
e) a közreműködő szakhatóságok szakvéleményébe foglalt előírásokat, 
f) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést, 
g) ha szükséges, akkor azon kikötést, hogy a közterület-használat csak a munka-, baleset- és 

egészségvédelmi szabályokban előírt módon történhet, 
h) szabadtéri előadások, nyíltszíni rendezvények közterület használata esetén a megengedett 

maximális zajszintet, 
i) egyéb jogszabályi előírásokat. 



(2) A közterület-használati engedélyt csak annak jogosítottja, alkalmazottja, kisegítő családtagja vagy 
megbízottja használhatja, az nem ruházható át. 

(3) Az elmaradt közterület-használatért a befizetett díj nem követelhető vissza. 

13. § 

(1) A közterület használatot elutasító határozat tartalmazza a 13. § (1) bekezdésben írtak megfelelő 
alkalmazása mellett az elutasítás indokolását és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. 

(2) Az elutasító határozat ellen a kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet 
fellebbezni. 

A közterület-használat díja 

14. § 

(1) A közterület-használatért díjat kell fizetni, amelynek nettó mértékét a 3. számú melléklet határozza 
meg. 

(2) Minden megkezdett m2 után kell a díjat megfizetni. 

(3) A legalább hat (6) hónapot meghaladó közterület-használat esetén a számlázásra félévente kerül 
sor. 

15. § 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni 
a) a rendészeti szerveknek, mentőknek, tűzoltóknak és a vízügyi szolgálatnak az alaptevékenységük 

céljára és idejére történő közterület-használatért, 
b) a külön megállapodás alapján elhelyezett szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi 

elhelyezéséért. 

(2) Díjtalan közterület-használat engedélyezhető, ha 
a) a közterület-használat fontos önkormányzati vagy települési érdeket szolgál, 
b) önkormányzati intézmény, szervezet, közhasznú szervezet stb. a használó. 

A közterület-használat módja 

16. § 

(1) A közterületet úgy kell használni, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek, a szomszédos 
ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. A közterületen elhelyezett tárgyak, dolgok a városképet 
nem ronthatják. 

(2) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat a használati időn túl a 
közterületről eltávolítani, valamint a közterületet rendben és tisztán tartani. 

(3) A közterület használata (igénybevétele) esetén alkalmazni kell a településtisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is. 

17. § 



(1) Közterületen bármilyen javítási, tisztítási tevékenységet folytatni csak annak olyan részén, módon, 
8 és 20 óra közötti időtartamban szabad, hogy az a környezetében lakókat, tartózkodókat semmilyen 
formában (zaj, por stb.) ne zavarja. 

(2) Szennyvízet, egyéb szennyező folyadékot közterületre kiönteni, kivezetni, kiengedni, vagy elhelyezni 
tilos. 

18. § 

(1) Közterületen plakát csak az erre a célra létesített táblákon helyezhető el. 

(2) Épület, építmény falára, kerítésre, fára, járdára vagy úttestre, közmű- vagy köztéri objektumokra stb. 
plakátot elhelyezni tilos. 

(3) Plakátot csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a már jogszerűen elhelyezett plakátot ne fedje, és 
időszerűségét követően – károkozás nélkül – eltávolítható legyen. A plakát eltávolítása annak a 
kötelessége, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében elhelyezték. 

(4) Reklámhordozó, reklámberendezés elhelyezésére e rendelet 18. §-ának szabályai vonatkoznak. 

19. § 

(1) Közterületen reklámhordozó elhelyezésére e rendelet szerinti közterület-használati engedély 
alapján, a településképi védelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján díjfizetés 
ellenében van lehetőség. 

(2) A közterület-használat megszűnte esetén a reklámhordozó létesítője köteles az eredeti állapotot – 
külön kártalanítás nélkül – visszaállítani. 

20. § 

(1) Az engedélyhez kötött tevékenység esetében engedély nélkül folytatott közterület-használatot 
haladéktalanul meg kell szüntetni és – ha szükséges – az eredeti állapotot az engedély nélküli 
közterülethasználónak vissza kell állítania. Ennek elmulasztása esetén az engedélyező hatóság az 
engedély nélküli közterülethasználó terhére és költségére a helyreállítást elvégezteti. Az engedély 
nélküli közterület-használatért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szankciót kell alkalmazni. 

(2) Meg kell szüntetni a közterület-használatát annak, aki az engedélyétől eltérő módon, időben, 
feltétellel stb. használja a közterületet vagy a díjfizetési kötelezettségének az előírt módon nem tett 
eleget. 

III. Fejezet 
A közterület felbontása, munkavégzés a közterületen  

21. § 

(1) Közterületen bontási munkát a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet végezni, a külön 
jogszabályban foglaltak szerint. 

(2) Közút esetén a hozzájárulást annak kell megkérnie, akinek érdekében a közút nem közlekedési célú 
igénybevételére sor kerül. 



(3) A 4. számú melléklet szerinti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Irodához (a továbbiakban: Városüzemeltetési Iroda) kell benyújtani. 

(1) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a 
beruházó kérelmére lehet kiadni. 

(2) Közműjavítás esetén a hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti. 

22. § 

Közterület-bontási hozzájárulás kiadására kérelem alapján kerül sor, amelynek tartalmaznia kell a 
külön jogszabályban foglaltakon túlmenően 
a) a felbontást kérő nevét és címét, bankszámlaszámát, 
b) a tervezett felbontás helyét, kiterjedését, időtartamát stb., 
c) a felbontani tervezett közterület jellegét (közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló stb.), 
d) a felbontás céljának, módjának leírását, 
e) a felbontásért és a helyreállításért felelős személy nevét, címét és elérhetőségét, 
f) legalább vázlatot a felbontani tervezett közterületről, valamint amennyiben közlekedés számára 

fenntartott közterület érintett, annak forgalomtechnikai elhatárolásáról, 
g) az igénybe vevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a helyreállítási munka költségeinek 

ellenértéke rendelkezésére áll. 

23. § 

Rendkívüli igénybevétel esetén történő, előzetes hozzájárulás nélküli közút felbontásakor legkésőbb a 
felbontással egyidejűleg, vagy az azt követő első munkanap délelőtt 10.00 óráig a Városüzemeltetési 
Irodánál kell írásban bejelenteni a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a 
rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával. 

24. § 

(1) A benyújtott kérelem alapján – amennyiben az megfelel az előírásoknak – a polgármester – a 
Városüzemeltetési Iroda közreműködésével - közterület-bontási hozzájárulást ad. 

(2) A közterület-bontási hozzájárulásnak tartalmaznia kell: 
a) a bontásra jogosult nevét, címét, 
b) a felbontásra engedélyezett közterület meghatározását, nagyságát stb., 
c) a helyreállítás ideiglenes és/vagy végleges határidejét, esetleg forgalombiztonsági okokból az 

azonnali helyreállítás előírását, 
d) a helyreállításra vonatkozó minőségi követelményeket, 
e) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontját 
f) a felbontott burkolat ideiglenes helyreállításának kötelezettségét: 
- a felbontott burkolatot ideiglenesen a munka befejezését követően azonnal helyre kell állítani 
(murvaszórással tömedékelni) 
- a munkaárok zárásának legkésőbb a bontás napjának 16.00 órájáig meg kell történnie 
g) a burkolatok helyreállításáról való rendelkezést: 
- burkolat helyreállítását megfelelő tömörítéssel, minimum 30 cm átlapolással kell elkészíteni (mind az 
alépítmények mind a burkolati rétegrend vonatkozásában a későbbi burkolat megsüllyedések, hézagok 
kialakulásának megelőzése érdekében), 
- a burkolat helyreállítása csak a visszatöltött alépítmény tömörségének vizsgálata és Iroda felé 
bemutatását követően végezhető el (töltéstest tömörsége Tr gamma 85%, a felső 20 cm Tr gamma 
95%-ot kell elérje), 



- burkolat helyreállításáról annak tömörségi vizsgálat igazolásának a szükségességét a vonatkozó előírás 
szerint (minimum 1 darab, de nyomvonalas létesítmény építése esetén 50 méterenkénti tömörségi 
vizsgálat - ahol a minimális tömörség Ty 95%). 
h) helyreállított burkolatokról a tulajdonos és a kezelő értesítésének kötelezettségét: 
- helyreállított burkolatokról a tulajdonost és a kezelőt értesíteni kell, annak megfelelőségét írásban, 
kivitelezői nyilatkozat formájában rögzíteni kell; amennyiben a kivitelezés utáni helyreállítás nem 
megfelelően készül, a tulajdonos észrevételét követően 30 napon belül a kivitelező/igénybe vevő 
köteles a burkolatokat ismét elkészíteni, 
i) szükség szerint a munkaterület KRESZ szerinti kitáblázásának kötelezettségét, 
j) a garanciális, szavatossági elemeket, 
k) a 12/1998 (XII.27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak alapján kötelező 

alkalmasságot biztosít a közterület tulajdonosának, kezelőjének a bontással érintett útterület 
teljes szerkezetére 10 év, kopórétegére 5 év időtartamra 

(Azaz köteles gondoskodni az elvégzett építési, bontási munkákból eredő - pld. nem megfelelő 
tömörítés miatti – hiányosságok, hibák – pld. burkolatsüllyedés – kijavításáról.) 
l) az érintett területen a fakivágás csak külön engedéllyel engedélyezhető, 
m) az igénybe vett területen lévő növények védelmének biztosításának kötelezettségét, 
n) a hozzájárulásért fizetendő díj, illetve az esetleges késedelmi díj mértékét, az igénybevételi díj 

mértékét és annak megfizetésének időpontját (vagy díjfizetési alóli mentesség esetén annak 
tényét, indokát), 

o) feltárt, vagy létesített vezeték esetén szükség szerinti kötelezést a geodéziai bemérésre és a 
bemérési helyszínrajz Iroda részére történő átadására, 

p) nemteljesítés esetén az önkormányzat közterület-helyreállítási jogát és a költségek érvényesítési 
lehetőségét. 

(3) A hozzájárulás kiadásának feltétele a megállapított igénybevételi díj befizetésének igazolása. 

(4) Szilárd út vagy járdaburkolat az elkészültétől számított 5, park vagy zöldterület 2 éven belüli 
felbontásához csak különösen indokolt esetben lehet hozzájárulni a 7. számú melléklet szerinti 
helyreállítási kötelezettség előírásával. 

(5) November 15. és március 1. napja közötti közterület-bontáshoz – az azonnali hibaelhárítási munka 
és az Önkormányzat megbízásából végzett fenntartási és fejlesztési munkák kivételével, valamint téli 
időjárás fennállása esetén – nem adható hozzájárulás. 

(6) A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az idegenforgalmi szempontból jelentős 
közterületek burkolatának felbontása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. 

(7) Nagy mértékű bontás esetén szakaszolt hozzájárulás is adható. 

(8) Az (5) bekezdésben foglalt időszakban a polgármester különösen indokolt esetben, a település 
fejlesztésével kapcsolatos beruházásoknál a Városüzemeltetési Irodával történő egyeztetést követően 
- az önkormányzat érdekeinek mérlegelése után – a bontási illetve egyéb közterületen végzett 
munkálatokhoz is adhat hozzájárulást. 

(9) Újabb közterület-bontási hozzájárulás kiadása megtagadható: 
a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a folyamatban lévő 

munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri; 
b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában (betemetés, betonozás, 

aszfaltozás, füvesítés, stb.), mindaddig, míg a munkaterületeket helyre nem állítja; 
c) ha a kivitelező a Polgármesteri Hivatal részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg 

folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület 



biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban 
előírtakat maradéktalanul nem teljesíti. 

25. § 

(1) A közterület felbontója köteles a közterület igénybevételéért építés szakfelügyeleti díjat és 
közterület igénybevételi díjat fizetni. Az ellenőrzésért szakfelügyelti díjat kell megfizetni. 

(2) A közterület-bontási engedélyben a közút/közterület állagának védelme, illetőleg a közúti 
közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője az igénybevétel időtartamára, vagy annak egy 
részére szakfelügyeletet írhat elő. 

(3) A szakfelügyeletért fizetendő díj összege 10.000.-Ft + ÁFA, amely alkalmanként értendő. 

(4) A szakfelügyeleti díj előre - a közterület-bontási engedély átvételekor - esedékes. A díj megfizetéséig 
a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. 

(5) Mentesség adható a szakfelügyeleti díj fizetése alól a közút/közterület kezelője által vagy 
megrendelésére, vagy önkormányzati tulajdont érintő, a közúton/közterületen végzett üzemeltetési, 
fenntartási és építési munka szakfelügyelete esetén. 

26. § 

(1) A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok és előírások, 
valamint a bontási hozzájárulásban előírtak szerint kell elvégezni, amit az engedélyező ellenőrizhet. 

(2) A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell a közterület kezelőjének 
átadni, ahol a garanciális, szavatossági elemekről – szükség esetén – jegyzőkönyv vehető fel. 
Amennyiben a kivitelezés utáni helyreállítás nem megfelelően készül, a jegyzőkönyv/feljegyzés 
elkészítését követően 30 napon belül a kivitelező/igénybe vevő köteles a burkolatokat ismét elkészíteni. 

(3) A közterületen építési anyag csak - ezen rendelet alapján - külön engedéllyel tárolható. 

(4) Az útzárásról a közterület bontás körül fekvő ingatlanok lakóinak kiértesítésének legalább a bontást 
megelőző nyolc (8) nappal meg kell történnie. 

(5) Teljes útlezárás esetén az összes felmerülő kötelezettségek (áruszállítás, tüzelőszállítás, 
szemétszállítás, stb.) idejében való teljesítéséről az igénybe vevő/kivitelező tartozik gondoskodni. 

(6) A közút területén, a közterületen az igénybevétel során az érintett terület határán, alatt vagy felett 
lévő közműveken, egyéb létesítményeken, műtárgyakon, úttartozékokon engedély nélkül változtatni 
nem szabad. 

27. § 

(1) A közterületen munkát végző köteles: 
a) a munkákkal érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit a munkák 

megkezdése előtt nyolc (8) nappal értesíteni a munkavégzés kezdő és befejező időpontjáról, 
b) forgalomelterelés, korlátozás esetén az illetékes szolgáltatóval egyeztetni, 
c) a munkavégzés előtt három (3) nappal a Városüzemeltetési Irodát értesíteni, 
d) a munka megkezdése előtt a közterületről állapotfelvételt kell készíteni, 
e) a munkahelyet és környékét folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett törmeléket, földet stb. 

haladéktalanul elszállítani, 



f) a munka során a növényzet, közterületi műtárgyak stb. védelméről a bontási hozzájárulás 
előírtak, illetve a tőle elvárható módon megóvni, 

g) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat a biztonságos 
közlekedésre alkalmas állapotban tartani, 

- a felbontott burkolatot ideiglenesen a munka befejezését követően azonnal helyre kell állítani 
(murvaszórással tömedékelni), 
- a munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza, 
h) a közterület szakszerű helyreállítását haladéktalanul elvégezni/elvégeztetni, illetve az eredeti 

állapotot helyreállítani, 
i) a közterületeken megbontott járdaburkolatokat teljes szélességben köteles helyreállítani, 
j) az útátvágások esetén az útburkolatot szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással köteles 

helyreállítani, 
k) munkaárok visszatöltésénél köteles a szabvány szerinti tömörségi értékeket megfelelő 

technológiával, szükség szerint talajcserével biztosítani, 
l) az aszfaltburkolatok esetén a helyreállítást a megmaradó burkolatfelület géppel történő 

egyenesre vágásával köteles végrehajtani, 
m) a bontási munkák tartama alatt biztosítani köteles az ingatlanok, üzletek, stb. szabad bejárását, 

valamint a zavartalan gyalogos közlekedést, 
n) a bontási munkák során út és járdák esetében a munkaterületen a KRESZ valamennyi ide 

vonatkozó szabályának betartásáról, 
o) a munkálatok alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár- és egyéb szennyeződés, idegen anyag 

(kő, fa, stb) eltakarításáról gondoskodni köteles, 
p) árokrézsű esetén a stabilizálódás beálltáig köteles az árkot a bemosódó anyagtól mentesíteni, 
q) az érintett területen a fakivágás csak külön engedéllyel engedélyezhető, így erre irányuló kérelem 

beadására köteles, 
r) az igénybe vett területen lévő növények védelmének biztosítására köteles, 
s) amennyiben a bontás növényzet eltávolítás nélkül nem megvalósítható, úgy kivitelező köteles a 

növényzet teljes pótlására a helyreállítással egyidejűleg, 
t) a közüzemi, forgalomtechnikai és egyéb létesítményekben okozott rongálásokért, károkért, 

balesetekért, üzemzavarokért – üzemzavar késedelmes bejelentéséért, az élet- és 
vagyonbiztonságért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik, 

u) amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének 
több, mint 70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes szélességben történő átépítésre, 

v) amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének 40-
70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes felület kopórétegének elkészítésére, 

w) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a hozzájárulásban előírt tömörségi jegyzőkönyvet és 
megelőző állapot fotódokumentációját egy példányban az átvevőnek átadni. 

(2) A helyreállított burkolatért stb. a munkát végző garanciával tartozik, amely idő alatt az esetleges 
megsüllyedést köteles helyreállítani. A helyreállítás – felszólítás ellenére történő – elmulasztása esetén 
az önkormányzat a szükséges munkát a kötelezett terhére elvégeztetheti és jogosult annak 
bankszámlájáról a költségeket azonnali beszedési megbízással behajtani. 

28. § 

(1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért és a közterület más célú 
igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megfizetéséig az igénybevétel nem kezdhető meg. 



(2)1 Az igénybevételi díjat a közútkezelői/közterület kezelői hozzájárulásban meghatározottak szerint 
kell megfizetni azzal, hogy az igénybevételi díj előre esedékes, annak mértékét a tervezett igénybevétel 
időtartama alapján, de legalább öt napra kell megállapítani. Közmű bekötés kérelmezése esetén a 

hozzájárulás időtartama legalább tíz nap. 

(3) Az igénybevételi díj megállapítása során minden megkezdett év, hó, nap, négyzetméter és 
folyóméter egésznek számít. 

(4) A helyreállítás elvégzéséig a jogosult köteles az igénybevett teljes építési területre és időtartamra 
kiterjedően az igénybevételi díjat megfizetni. 

(5) A fizetendő díjak mértékét az 9. számú melléklet határozza meg. [2] 

(6)2 A közterület-használat minimális díja: 10.000,- Ft. 

(7) Nem kell igénybevételi díjat fizetni: 
a) önkormányzati érdekből a közterületen végrehajtott, az Önkormányzat vagyongyarapodását 

eredményező tevékenység végzésekor, 
b) az Önkormányzat megbízásából végzett fenntartási és fejlesztési munkák esetében, 
c) közmű üzemzavarának elhárítása esetén, ha a közút teljes szélességben történő lezárásával nem 

jár és a közút helyreállítása 72 órán belül megtörténik. Amennyiben a közmű üzemzavarának 
elhárítása esetén a közút helyreállítása 72 órán belül nem történik meg, a díjat a teljes 
időtartamra meg kell fizetni. 

IV. Fejezet 
Közterület filmforgatási célú használata  

29. § 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása 
céljából történő közterület használat (továbbiakban: közterület filmforgatási célú használata) 
vonatkozásában ezen rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Közterület filmforgatási célú használata csak a szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek 
rendeltetésszerű használatát és nem eredményezhet aránytalan terhet a közterülettel határos 
ingatlanok tulajdonosai, használói részére. A szükséges mérték meghatározására, valamint közterület 
használónak a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötendő hatósági szerződés 
jóváhagyására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult. 

(3) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 
teljesítését vállalja: 
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, 

                                                 

1 A 28. § (2) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

2 A 28. § (6) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 



f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve 
a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, továbbá 

g) hogy a filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését folyamatosan biztosítja. 

(4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 
események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 
munkanapon belül biztosítani kell a közterületet újra olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás 
akadályozva volt. 

30. § 

(1) Közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő közterület használat díja megegyezik az 
Mgtv. 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj 50 %-át kell megfizetni, ha a film forgatásának célja Tamási város 
történelmének, kulturális örökségének, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, 
közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, az épített és természeti környezet értékeinek, 
turisztikai nevezetességeinek, valamint az önkormányzat intézményei, költségvetési szervei, társaságai 
tevékenységének a bemutatása. 

(3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy 
ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) 
filmalkotások forgatása. 

(4) A település turisztikailag kiemelt területeit a 11. számú melléklet tartalmazza. 

V. Fejezet 
Záró rendelkezés  

31. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tamási Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelete. 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
Záradék: 
Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2023. január 1. 

 
 

Gulyásné dr. Könye Katalin 
         jegyző 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Módosította: 27/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 4. napjától. 
[2] Módosította: 10/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. április 2. napjától. 



1. melléklet 

 

 TAMÁSI POLGÁRMESTERI  HIVATAL 
7090 Tamási, Szabadság u.46-48. 

  Tel:06-74/570-800  Fax: 06-74-471-623  

 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
 
 

 
                                                                                          Illetékbélyeg helye 3 000.- forint 
 
 
 
 
1./  Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában 
 
 Kérelmező neve (leánykori név is):  .......................................................................................  
  
 Állandó lakhelyének címe: ....................................................................................................  
 
 Adóazonosító száma:  ............................................................................................................  
 
2./  Jogi személy esetében 
 
 Cég megnevezése:  ................................................................................................................  
 
 Székhely:  ...............................................................................................................................  
 
 Adószám:  ..............................................................................................................................  
 
 
3./ Közterület-használat célja:  ...................................................................................................  
 
 Időtartama:  ...........................................................................................................................  
 
4./  a.) a közterület-használat helye (telepítési 
helyszínrajz).................. ................................................................................................................ 
. 
 
  ............................................................................................................................................... 
…... 
 

 módja, mértéke (m2-ben kifejezve): …................................................................................ 

  



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

c.)  ............................................................................................................................ a 

tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rög-

zítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.)  ...............................  

 
  
 
 
  

 
 
5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése: 
 

a) a mozgóbolt mozgási körzete: 
  

 
b) megállási helyek: 
  

 
6./  A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, 

ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, 
építési engedély, stb.) száma, megnevezése: 

 
  ...............................................................................................................................................  
 
7./  Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása: 
 
  ...............................................................................................................................................  
 
  ...............................................................................................................................................  
 
8./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy: 

 neve:  .....................................................................................................................................  
 
 telefonszáma: ........................................................................................................................  
 
 
 
Tamási,  20....... év ….............................hó ….........nap 
 
 
 
 

....................................... 
    kérelmező aláírása  



 
 

 

 

 
 
 
 

Adatvédelmi tájékoztató a közterület-használati engedély iránti kérelemhez 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 
15/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése alap-
ján Tamási Város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatá-
hoz (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges. Az en-
gedély kiadása iránt kérelmet az a személy nyújthatja be, aki a közterületet használni kívánja. 
Tekintettel arra, hogy kérelmet nem csak jogi személyek, gazdasági társaságok nyújtanak be, 
így fennáll a lehetősége annak, hogy magánszemélyek és egyéni vállalkozók is ilyen kérelmet 
nyújtsanak be a Hivatalhoz, akiknek adatai személyes adatnak minősülnek. 

 
Jelen adatkezelési tájékoztató a közterület használati engedélyezési eljárás adatkezelésre 

vonatkozó jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének és felhasználásának jellemzőit 
mutatja be. 

 
1. Adatkezelő adatai 
 

Neve: Tamási Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala  

Címe: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.  

Telefonszáma: +36 74 570 800  

Fax száma: +36 74 471 623  

E-mail címe: tampolgh@tamasi.hu  

Képviselője: Porga Ferenc polgármester, Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző  

 
2. Az adatkezelés célja, jogalapja: 
 
A Tamási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Tamási Város közigazgatási terü-

letén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-hasz-
nálat) a kérelmező erre irányuló kérelme alapján közterület-használati engedélyt ad ki. 
Az adatkezelés célja így a közterület-használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása. 

 



A közterület használati engedélyezési eljárásra a Rendeletben foglaltak kivételével az álta-
lános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: „Ákr.”) kell al-
kalmazni. A Hivatal az engedély iráni kérelmet így közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el. 

 
A fentiekre tekintettel az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vala-
mint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU eu-
rópai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) e) pontja szerinti a 
Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehaj-
tása, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. 

 
Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése, valamint 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében történik így az érintett hozzájárulásának vissza-
vonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. 

 
3. Az érintettek köre, kezelt adatok köre 
 
A Rendelet 10. § alapján az engedély iránti kérelmet a Rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott nyomtatványon, vagy az ott szereplő tartalommal kell benyújtani. Érintett az a 
természetes személy, aki a közterület használati engedélyt nyújtott be a Hivatalhoz, függetle-
nül annak elbírálásától, eredményétől. 

A Rendelet 10. § határozza meg a kérelem minimum (kötelező) tartami elemeit: 
a) a kérelmező nevét, címét, adóazonosító(adó-) számát, 
b) vállalkozási engedély, cégbírósági végzés, a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jo-

gosító okirat másolatát, 
c) a közterület igénybevételének célját, helyét, módját, időtartamát és nagyságát, 
d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát, 
e) út, járda, térburkolat vagy zöldterület igénybevétele esetén – ha szükséges - a terület 

helyreállítására, takarítására vonatkozó megrendelés, megállapodás egy példányát, 
vagy nyilatkozatot arról, hogy a helyreállítást, takarítást önerőből és szakszerűen elvég-
zik, 

f) amennyiben a közterület-használat a járműforgalmat érinti vagy befolyásolja, úgy szak-
tervező által – M 1:500 léptékű – forgalomtechnikai tervet 2 példányban, 

g) idényjellegű árusítás esetén a mobil árusítópult stb. megjelenését ábrázoló tervet vagy 
fényképet 2 példányban, 

h) olyan gépek, berendezések felállítása, üzemeltetése esetén, amelyeknek időszakos fe-
lülvizsgálata kötelező, az érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát, 

i) minden olyan egyéb okirat másolatát, amely a közterület-használat engedélyezése so-
rán fontos és szükséges. 

 
4. Az adatkezelés címzettjei, illetve az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése 
 
A Hivatal az érintettek adatait harmadik személyek számára nem továbbítja. 
 
Az érintett adatai főszabály szerint harmadik államba nem kerülnek továbbításra, azonban 

amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továb-



bítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzet-
közi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szer-
vezet gondoskodik. 

 
5. Az adatkezelés időtartama 
 
Tekintettel arra, hogy a közterület használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása 

közigazgatási hatósági eljárás, így az érintett adatait a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában fog-
laltak szerint, legfeljebb 5 évig őrzi meg. 

 
6. Érintettet megillető jogok 
 
Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatke-

zelésre vonatkozó tájékoztatás nyújtását), a Hivatal által kezelt adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Tekintettel 
arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése, valamint közhatalom gya-
korlása ezért az érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, mivel annak jogszabályban 
foglalt feltételei nem állnak fenn. 

 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelke-

zéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy a Hivatal személyes adatait kezeli, úgy panasz-
szal fordulhat a Hivatal Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Hivatalhoz közvetlenül. 

 
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Hivatal kezeli az adatait, vagy köz-

vetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 
1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 

 
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenysze-
kek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket meg-
keresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

 
  



2. melléklet 

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
7090 Tamási, Szabadság u.46-48. 

  Tel:06-74/570-800  Fax: 06-74-471-623  

 
 
 
 
              
               Tárgy: Közterület használat felmon-
dása 
                   
                Hiv. szám:               
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott             szám 
alatti lakos  
 
bejelentem, hogy a      számon nyilvántartott közterület használati en-
gedélyemet  
 
20.......  ................................................. napjával felmondom. Egyben elismerem, hogy fizetési 
kötelezett- 
 
ségem a fent megjelölt időpontig tart. 
 
 
Tamási, 20......... év  ..................................................... hó  ................. nap 
 
 
 
 
 
            
   
           aláírás 
 
 
 
 



3. melléklet3 

A közterület-használat díjai 

Szám Közterület-használat célja Díj mértéke* 

1. A közterület fölé, a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló  

a) üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védő-, illetve előtető, 1 500 Ft/m2/hó 

b) hirdető-berendezés, reklám-, cím vagy cégtábla elhelyezése 1 500 Ft/m2/hó 

2. Önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó, mobil figyelemfelhívó 
(un. „A”) tábla, 

1 500 Ft/m2/hó 

továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdető berendezés 
elhelyezése 

1 500 Ft/m2/hó 

3. Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló 
konténer, szekrény ideiglenes elhelyezése (minimálisan 10 m2) 

1 000 Ft/m2/hó vagy 200 
Ft/m2/nap 

4. Elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása 2 000 Ft/m2/nap 

5. Mozgóbolt, mozgóárusítás, szolgáltató tevékenység végzése 5 000 Ft/m2/nap 

6. Vendéglátó előkert 1 000 Ft/m2/hó 

7. Kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá 
mutatványos tevékenység folytatása 

2 000  Ft/m2/nap 

8. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 48 órát 
meghaladó tárolása 

10 000 Ft/konténer vagy 
500 Ft/m2/nap 

9. Tüzelőanyag, zöldhulladék 14 naptári napot meghaladó tárolása 500 Ft/m2/nap 

10. Reklámberendezés 1000 Ft/db/hó 

11. A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek, mezőgazdasági 
vontatók, lassú járművek, munkagépek és tartozékai stb. közterületen 
tárolása 

10 000 Ft/db/hó vagy 
1 000 Ft/db/nap 

12. Önkormányzat berendezésein elhelyezett reklámfelületek, 
reklámhordozók 

1 500 Ft/m2/hó 

13. Buszváróknál elhelyezett reklámhordozók 1 500 Ft/m2/hó 

14. Minden egyéb esetben, amelyre engedély adható Egyedi megállapodás 
szerint 

15. Önkormányzati faházak bérlése 30 000 Ft/hó vagy 1 500 
Ft/nap 

16. Büfékocsi, food truck autó elhelyezése 30 000 Ft/hó vagy 1 500 
Ft/nap 

17. Szezonális termékek (fenyőfa, szilveszteri kellékek december 
hónapban) 

20 000 Ft/m2/hó vagy 
1 000 Ft/m2/nap 

*Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a díj nem 
tartalmaz ÁFÁ-t.” 

 
  

                                                 

3 A 3. melléklet a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 



4. melléklet 

Kérelem - MINTA 
 

 

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  3.000,- Ft 
VÁROSFEJLESZTÉSI- ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA                 illetékbélyeg 

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Telefon:74/570-800  

 

 

 

KÖZTERÜLET BONTÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltetni és aláírással el-

látni! 

1. Az igénybevétel 

o helye: 

o célja: 

 

2. Az igénybevételt kérő személy/szervezet (a hozzájárulás jogosultjának) 

o neve: 

o címe: 

o adószáma: 

o felelős személy neve: 

o elérhetősége: 

 

3. Az elfoglalni kívánt közterület(út, járda, útpadka, egyéb zöldfelület, kiemelt park, par-

koló)

zöldterület 

a. hosszúsága: 

b. szélessége: 

c. nagysága (m2): 

 

 

út 

a. burkolata: 

b. hosszúsága: 

c. szélessége: 

d. nagysága (m2): 

 

járda 

a. burkolata: 

b. hosszúsága: 

c. szélessége: 

d. nagysága (m2): 

 

egyéb:……… 

a. burkolata: 

b. hosszúsága: 

c. szélessége: 

d. nagysága (m2): 



4. A felbontás módjának leírása:  

 

5. A felbontásért és helyreállításért felelős:  

o neve: 

o címe: 

o elérhetősége: 

 

6. Az igénybevétel időtartamának 

o tervezett kezdési időpontja: 

o tervezett befejezési időpontja: 

o tényleges munkavégzés napjai: 

 

7. Kezelői hozzájárulásban meghatározott díjak térítése 

Számlafogadó (amennyiben eltér a hozzájárulás jogosultjától): 

o neve: 

o címe: 

o adószáma: 

o elérhetősége: 

 

8. Az igénybevétel eredményeként a közterületen (az alatt, vagy felett) elhelyezett építmény (lé-

tesítmény): 

o tulajdonosának 

 neve: 

 címe: 

 

o üzemeltetőjének 

 neve: 

 címe: 

 

9. A helyreállítást végző gazdálkodó szervezet 

o neve: 

o címe: 

o elérhetősége: 

 

10. Közútkezelői hozzájárulás átadása (a megfelelő aláhúzandó) 

o postai úton 

o személyesen 

o elektronikusan és postai úton 

 e-mail cím(ek): 

 

 

A közterület igénybe vevőjeként nyilatkozom, hogy a helyreállítási munka költségei rendelkezésre álnak. 

Továbbá nyilatkozom, hogy TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ……/2..…... (…. 

...) számú önkormányzati rendeletét a közterületek használatáról megismertem, az abban foglaltakat be-

tartom. 



 

 

…………………………………………… 

helyreállítást végző gazdálkodószervezet 

cégszerű aláírása 

 

 

…………………………………………… 

bontást kérelmező aláírása 

 

Dátum: 

 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

- tervdokumentáció (műszaki leírás, részletes helyszínrajz, közműnyilatkozatok, engedély /közmű-

kezelői vagy hatósági/) 

  



5. melléklet 

Közutak bontással járó igénybevételének követelményei 
 
A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az ároki-
emelés, közműépítés, földvisszatöltés után a burkolaton további bontást kell végezni azért, hogy a mun-
kaárok, a burkolatalap és a burkolat felső rétegeinek munkahézaga ne essen egy keretmetszetbe. Az ún. 
átlapolásos technikát kell alkalmazni, vagyis a munkagödör szélességén túl a burkolat további rétegein a 
rétegek számától függően további 50-50 cm szélességű bontást kell végezni, hogy a függőleges hézagok 
vízszintes eltolása biztosított legyen. 
 
Hosszirányú munkagödörnek számít, ha a nyitandó munkagödör út tengelyre merőleges mérete „a" na-
gyobb, mint az út tengellyel párhuzamos mérete „b". 
 
Keresztirányú munkagödörnek számít, ha nyitandó munkagödör út tengelyre merőleges mérete „a" na-
gyobb, mint az út tengellyel párhuzamos mérete „b". 
 
A burkolatok helyreállítása során helyreállításnál a szegélyekre illetve a burkolat szélére merőleges mun-
kahézagot kell készíteni. 
 
Tér, teresedés esetén a helyreállítandó felületet a kezelő egyedileg állapítja meg. 
 
Térkő burkolat bontása esetén a munkagödör minden oldalára nézve a fent leírt átlapolásos technikával 
kell a burkolatot helyreállítani. A helyreállítás formája lehetőség szerint téglalap vagy négyzet alapú le-
gyen. 
A bontások utáni helyreállítás során minden réteget tömöríteni kell az útügyi szabványoknak megfelelő 
módon. 
A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kérelmező terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kö-
telező szavatosság a mindenkori hatályos jogszabályi előírások leghosszabb időtartamáig áll fenn. 
 
a.) Új burkolati réteggel készült úttest, járda és kerékpárút használatbavételét követő 5 éven belül történő 
bontásnál: 

1. Úttest bontás esetén az út teljes szélességében legalább 5,0 m hosszban, 5,0m-nél hosszabb 

munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a bur-

kolatot helyreállítani. 

 
2. Járda és kerékpárút burkolat bontás esetén az út teljes szélességében legalább 3,0 m hosszban, 

3,0 m-nél hosszabb munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatá-

rozott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani. 

 
 
b.) Öt événél régebbi úttest, járda és kerékpárút bontásánál: 

1. úttest bontása esetén a teljesforgalmi sávot legalább 2,0 m hosszban,2,0 m-nél hosszabb 
munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos tech-
nikával kell a burkolatot helyreállítani. 
 
2. Amennyiben a b.) 1.) pont szerint a helyreállítandó felület úttest hossztengelyére merőle-
ges szélessége meghaladja egy forgalmi sáv szélességét, úgy az úttest teljes szélességében az 1.) 
pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani. 
 



3. Járda és kerékpárút burkolat bontása esetén az út teljes szélességében legalább 2,0 m 
hosszban, 2,0 m-nél hosszabb munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban 
meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani. 

 
 
c.) Szilárd burkolattal (felületi zárással) ellátott utak felbontásánál: 

1. A bontása nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. 
Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a bontás során keletkezett munkagödör szé-
lein meglazított szerkezeti részeket el kell távolítani, majd azt követően a bontás helyén az 1.) 
pontban meghatározott átlapolásos technikával, az eredeti burkolóanyaggal megegyező anyaggal 
kell a helyreállítást elvégezni. 

 
d.) Nem szilárd burkolattal (murvával) készült utak felbontásánál: 

1. A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történ-
het. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a bontás során keletkezett munkagödör 
szélein meglazított szerkezeti részeket el kell távolítani, majd azt követően a bontás helyén az 1.) 
pontban meghatározott átlapolásos technikával, az eredeti burkolóanyaggal megegyező anyaggal 
kell a helyreállítást elvégezni. A bontás során felsározódott úttestről a kikerült földet el kell szállí-
tani, majd azon a részen a murvás utat 5 cm vastagságban friss kőanyaggal kell meghinteni. 

 
 
e.) Földes utak felbontásánál: 

1. A bontást követően az eredeti állapotnak és szintnek megfelelően kell a földutat helyreál-
lítani. 

 
 





 
 
 
 
 
A közútbontások végzésekor alkalmazandó eljárások, előírások 
 
 
 
1.  Zárt vízelvezető rendszer bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége: 
 

a) Eredeti állapot helyreállítása amennyiben a bontás a vezetéket, vagy annak alapját érintette. 
b) Amennyiben a közterület bontás, során a csapadékvíz rendszerben károkozás történik, úgy azt engedélyes köteles az Ügyosztály felé jelezni és 
az ágazati előírások szerint a javításokat saját költségén elvégezni. 

 
 
 
2. Nyílt vízelvezető rendszer bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége: 
 

a) Eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás. 
b) A bontás során kiszoruló felesleges föld helyszínről történő elszállítása. 

 
 
 
3. Zöldterületek bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége 
 

a) Az alsó rész megfelelő 85-90%-os tömörítését követően a felső 20 cm-es rész termőfölddel történő feltöltése és füvesítése, a terület nedvesen 
tartása és a felület fenntartása az első fűnyírással bezárólag. 
b) Indokolt esetbe 1.-11. övezetben, a közterület tulajdonosa elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra gönygyölített gyepsző-
nyeg) telepítését. 
c) Amennyiben növényzetet is érint a bontás és annak ideiglenes, vagy végleges eltávolítására van szükség, úgy az csak a városi főkertész vélemé-
nye alapján a Jegyző engedélyével lehetséges. 

 

  



 

6. melléklet 

Alkalmazandó rétegrendek a helyreállítások során 

1. Gyűjtő utak rétegrendje:   
- 30 cm vtg tömörített kőágyazat-útalap   
- 10 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 15 cm vtg CKT   
- 5 cm vtg JU,vagy K típusu aszfalt alsó réteg   
- 4 cm vtg AC 11-es kopóréteg 

2. Szilárd burkolattal-aszfalttal-ellátott utak rétegrendje:   
- 20 cm vtg tömörített kőágyazat-útalap-   
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 5 cm vtg AC 11-es kopóréteg 

3. Díszburkolattal ellátott utak rétegrendje:   
- 20 cm vtg kőágyazat /kapubehajtóknál 25 cm vtg/   
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 4 cm vtg 0,5 -ös szemszerkezetű fektető ágyazat   
- eredetivel megegyező szegély   
- eredetivel megegyező burkolóanyag 

4. Szilárd burkolattal-felületi zárással-ellátott utak:   
- 20 cm vtg tömörített kőágyazat-útalap-   
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 2 rtg felületi zárás 

5. Murvás utak:   
- 20 cm vtg tömörített kőágyazat-útalap   
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal 12/20 

6. Földes utak:   
A bontást követően eredeti állapotnak és szintnek megfelelően történő helyreállítás. 

7. Díszburkolattal ellátott járdák rétegrendje:   
- 15 cm vtg kőágyazat /kapubehajtóknál 25 cm vtg/   



- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 4 cm vtg 0,5-ös szemszerkezetű fektető ágyazat   
- eredetivel megegyező szegély   
- eredetivel megegyező burkolóanyag 

8. Aszfalttal ellátott járdák rétegrendje:   
- 15 cm vtg kőágyazat (kapubehajtóknál 25 cm vtg/   
- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal   
- 6 cm v tg beton   
- eredetivel megegyező szegély  



7. melléklet 

Burkolat és zöldterület bontás utáni helyreállítása 

I. A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni: 

1. A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell elvégezni. 

2. Ha az út burkolatát egy sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában, félpályásan kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén pedig az út teljes 
szélességében helyreállítandó. 

3. Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének több, mint 70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes szélességben történő 
átépítésre, szegélyekkel és szerelvényekkel együtt. 

4. Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének 40-70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes felület kopórétegének 
elkészítésére, szegélyekkel, szerelvényekkel együtt. 

5. A 3 méternél keskenyebb járda esetében a beruházó köteles a járda burkolatát teljes szélességében újraépíteni, szükség esetén a szegélyt és a burkolatban lévő 
szerelvényeket megemelni. 

6. Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani, a megmaradó burkolatfelület géppel történő 
egyenesre vágással kell végrehajtani. 

7. A munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza 

II. A zöldterület bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni: 

1. Összefüggő park vagy zöldterület bontása esetén a bontással és anyagtárolással érintett teljes területen 30 centiméteres mélységig talajcserét kell elvégezni. 

2. Az úttest szegélye és a járda közötti zöldterület bontása esetén az érintett terület teljes szélességében 30 centiméteres mélységig talajcserét kell végezni. 

3. A felbontással, talajcserével érintett terület füvesítését el kell végezni és azt az első kaszálásig gondozva, jegyzőkönyvileg átadni. 

4. A munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza.  



8. melléklet 

Az egyes járdatípusok kötelező műszaki tartalma 

1. Térköves járdaburkolat:   
· normál járdarészen 15 cm vastagságban   
· kapubehajtó részen 25 cm tagságban 

a) meglévő járda bontása (szükség esetén) 

b) tükörkiszedés, földelszállítás 

c) zúzottkő, járdaalap elkészítése 

d) zúzottkő kiékelés 5 cm vastagságban 

e) ágyazóhomok terítés 

f) térkő burkolat készítése 

· normál járdarészen 6 cm vastagságban 

· kapubehajtó részen 8 cm vastagságban 

g) kerti szegélyezés normál járdarészen 

h) süllyesztett szegély kialakítása kapubehajtóknál 

i) utcafronti épületeknél bitumenes lábazatszigetelés a csatlakozó falnál 

j) munkák végeztével közterület rendezése, szikkasztóárok ásása 

1. Aszfalt járdaburkolat:   
· normál járdarészen 15 cm vastagságban   
· kapubejáró részen 25 cm tagságban 

a) meglévő járda bontása (szükség esetén) 

b) tükörkiszedés, földelszállítás 



c) zúzottkő járdaalap elkészítése 

d) zúzottkő kiékelés 5 cm vastagságban 

e) beton ágyazat (min. C12-16/FN) készítése 4 cm vastagságban 

f) aszfaltburkolat készítése AC4 vagy AC8 aszfaltból 4 cm vastagságban 

g) utcafronti épületeknél bitumenes lábazatszigetelés a csatlakozó falnál 

h) munkák végeztével közterület rendezése, szikkasztóárok ásása.  



9. melléklet 

Igénybevételi díjak* 

közterület használat célja övezetek mértékegység 

városi területek üdülőterület külterület 

út melletti zöldterületek és nem szilárd burkolatú utak 
bontása 

150 100 50 Ft/m2/nap 

szilárd burkolatú utak bontása 300 200 100 Ft/m2/nap 

parkok, díszburkolatok bontása 500 300 200 Ft/m2/nap 

* Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a díj nem tartalmaz ÁFÁ-t.  



10. melléklet 

Önkormányzati gyűjtőutak listája, útburkolata 

10. számú melléklet a 15/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati gyűjtőutak listája, útburkolata 
 

Utcanév 
Helyrajzi 
számok 

Útburkolat anyaga 

Ady Endre 
utca 

581 Aszfalt 

Alma sor 2304/12 Aszfalt 

Aradi utca 606 Aszfalt 

Arany János 
utca 

302/7 Aszfalt 

► felső út 302/7 
Utántömörödő 

aszfaltmakadám 
(?) 

Árpád utca 1122 Aszfalt 
► 692 Aszfalt 

Bajcsy-Zsi-
linszky Endre 
utca 

1044 Aszfalt 

► 1101 Aszfalt 
► 1087/113 Aszfalt 

Bajza utca 218 Kiépítetlen 

Bartók Béla 
utca 

671/2 Aszfalt 

Báthory utca 996 Aszfalt 

Batthyány 
utca 

909 Aszfalt 

Béke utca 1087/94 Aszfalt 

Belátó 2353/3   

Bem József 
utca 

1941/33 Aszfalt 

Bercsényi 
Miklós utca 

513 Aszfalt 

Béri Balogh 
Ádám utca 

701 Aszfalt 

Bertol György 
utca 

1011 Kiépítetlen 

Bethlen Gábor 
utca 

960 Aszfalt 

► 963 Aszfalt 

Bezerédj utca 372 Aszfalt 

Bocskai köz 46 Beton 

Boróka utca 2557/87 Aszfalt 

Czuczor Ger-
gely utca 

831 Aszfalt 

► 814 Aszfalt / murvás 
► 808/2 Aszfalt 

Csokonai Vitéz 
Mihály utca 

261 Aszfalt 

► 262 Aszfalt 

Csortos Gyula 
utca 

496/13 Aszfalt 

► 496/19 Aszfalt 
► 2027/8 Aszfalt 
► 2527 Aszfalt 
► 2553/16 Aszfalt 
► 2115/11 Kiépítetlen 
► 2571 Aszfalt 

Dám utca 1882/22 Aszfalt 

Damjanich Já-
nos utca 

512 Aszfalt 

Deák Ferenc 
utca 

69/3 Aszfalt 

►61-es út 
mellett 

69/3 Aszfalt 

► 103/7 Kiépítetlen 
► 240/1 Aszfalt 

Dobó István 
utca 

2276 Aszfalt 

► 2317 Kiépítetlen 

Dózsa György 
utca 

2157 Aszfalt 

► 664 Aszfalt 
► 864 Aszfalt 

Eötvös János 
utca 

14 Aszfalt 

Építők útja 700 Aszfalt 
► 2308 Aszfalt 

Erdőrész utca 0766/2   
► 0767   

Erdősor utca 1728 Aszfalt 

Erkel Ferenc 
utca 

498/43 Aszfalt 

Fenyves utca 1774 Aszfalt 

Fő út 1879/4   
► 1382/13   
► 1584/2   
► 0953   

Gábor Áron 
utca 

2019 Aszfalt 

Garay utca 337/1 Aszfalt 

Gárdonyi Géza 
utca 

1074/1 Aszfalt 

► 1102/2 Aszfalt 



► 691/1 Aszfalt 

Gím utca 1882/55 Aszfalt 

Dencz Ákos 
utca 

1121 Aszfalt 

► 2197 Aszfalt 
► 2336 Kiépítetlen 

Hársfa utca 01031/3 Aszfalt 
► 1748 Kiépítetlen 
►a Várhegy 
utcától a 
strand felé 

1748 Aszfalt 

► 1844/1 Aszfalt 
►az utca  
járda része 

1844/4   

Honvéd utca 011/35 Aszfalt 
► 1931 Aszfalt 
► 138 Aszfalt 

Hóvirág utca 2557/43 Aszfalt 

Hunyadi tér 238 Kiépítetlen 

Hunyadi utca 200 
Aszfalt, majd ki-

építetlen 
► 205 Kiépítetlen 
► 1979 Kiépítetlen 

Illyés Gyula 
utca 

2516 Aszfalt 

► 2553/69 Aszfalt 

Jókai Mór utca 2303 Aszfalt 

József Attila 
lakótelep 

627/113 Aszfalt 

► 627/108 Aszfalt 
► 644/5 Aszfalt 
► 660/2 Aszfalt 
► 652/40 Aszfalt 
► 211//22 Aszfalt 

Kápolna utca 1626 
Kiépítetlen, az ele-
jén kövezett, asz-

falt 

Károlyi Mihály 
utca 

1087/90 Aszfalt 

Kinizsi Pál 
utca 

1965 Aszfalt 

Kisfaludy utca 546 Aszfalt 

Kishenye utca 3629   

Kishorhos 
utca 

4629 Beton 

Klapka György 
utca 

836 Kiépítetlen 

► 880 
Kiépítetlen, köve-

zett 

Kodály Zoltán 
utca 

2541 
Páva utca felé ki-
építetlen, utána 

aszfalt 
► 2553/30 Aszfalt 

Koppánypart 
utca 

1293/3 Aszfalt 

► 1382/9 Aszfalt 

Kossuth Lajos 
tér 

844 Aszfalt 

► 303 Aszfalt 

Kölcsey Fe-
renc utca 

355 Aszfalt 

Könyves Kál-
mán utca 

1087/41 Aszfalt 

Cser László 
utca 

496/37 Aszfalt 

► 498/12 Aszfalt 

Liszt Ferenc 
utca 

2099 Aszfalt 

Mátyás Király 
utca 

1012 Aszfalt 

Mező utca 496/46 Kiépítetlen 
► 496/44 Aszfalt 
► 498/37 Aszfalt 
► 2092 Aszfalt 

Miklósvár 
utca 

1844/1 Aszfalt 

► 1800 Beton 
► 1874 Aszfalt 

Mikszáth Kál-
mán utca 

1143 Aszfalt 

► 2223 Aszfalt 
► 2330 Kiépítetlen 

Móra Ferenc 
utca 

1941/32 Aszfalt 

Móricz Zsig-
mond lakóte-
lep 

796/25 
Aszfalt, néhol be-

ton 

Móricz Zsig-
mond utca 

805 Aszfalt 

Nagyhorhos 1586 Kövezett 
► 1661 Kövezett 
► 1650 Kövezett 

Páva utca 607 Aszfalt 
► 498/26 Aszfalt 
► 2079/8 Aszfalt 
► 2552 Aszfalt 
► 2553/17 Aszfalt 
► 2553/15 Aszfalt 

Perczel Mór 
utca 

720 Aszfalt 

Petőfi Sándor 
utca 

765 Aszfalt 

Piac tér 314/15 Aszfalt 

Rákóczi Fe-
renc út 

1188/3   

Rákóczi Fe-
renc utca 

1273 Aszfalt 

Sport utca 1419/1 Aszfalt 

Szabadság út 1276/4   
► 843/2   
► 732/4   
► 626/2   
► 2116/2   
► 0175/1   

Szabadság 
utca 

838 Aszfalt 

Szarkahegy 
utca 

1550/2   



► 1479   

Széchenyi Ist-
ván utca 

432 Aszfalt 

Szemere Ber-
talan utca 

1087/59 Aszfalt 

Szent István 
utca 

1036 Aszfalt 

Szent Márton 
utca 

2373   

Termál utca 1853/39 Aszfalt 
► 1846/14 Aszfalt 

Toldi Miklós 
utca 

2251 Aszfalt 

► 2323 Kiépítetlen 

Tompa Mihály 
utca 

391 Aszfalt 

Tóvölgy utca 496/11 Aszfalt 

Tölgyfa utca 2557/70 Aszfalt 

Üdülő utca 2563/88 Aszfalt 

Vadaskerti 
utca 

1728 Aszfalt 

Vágóhíd utca 1415 Aszfalt 

Várhegy 1773 Beton 
► 1715 Aszfalt 
► 01028 Beton 

Vas Gereben 
utca 

1791 Aszfalt 

► 1792 
Aszfalt, majd ki-

építetlen 

► 1778 
Aszfalt, fele kiépí-

tetlen 

Vasút utca 1382/5   

Veres Péter 
utca 

2304/13 Aszfalt 

Völgy utca 2557/18 Aszfalt 

Vörösmarty 
Mihály utca 

482 Aszfalt 

Wesselényi 
utca 

1087/68 Aszfalt 

Zrínyi Miklós 
utca 

730 Aszfalt 

      

Egyéb utak:     

Szabadság 
utca – Petőfi 
utca között 

776/7 Aszfalt/beton 

► 785/2 Aszfalt 
► 780? Kiépítetlen 

Arany János 
utca – Csoko-
nai Vitéz Mi-
hály utca kö-
zött 

281 Aszfalt 

Könyves Kál-
mán utca – 
Károlyi Mihály 
utca között 
(Béke u. felől) 

1087/97 Beton 

Könyves Kál-
mán utca – 
Károlyi Mihály 
utca között 
(Szemere u. 
felől) 

1087/97 Beton 

Tejüzem mel-
lett (Gázcsere 
telephez) 

85/8 

Aszfalt 
► 1889/8 

► 1890 

Volt OTP mö-
gött 

57/9 Beton 

A kastély 
hátsó kapujá-
hoz vezető út 

1793/4 Aszfalt 

Sportpályához 
vezető út 
(benzinkúttal 
szemben) 

2123 Aszfalt 

► 2121/4 Aszfalt 

Kinizsi utca és 
Bem utcák vé-
gei közti ösz-
szekötő földút 

1941/45 Kiépítetlen 
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11. számú melléklet a 15/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 

11. melléklet 

Tamási város turisztikailag kiemelt területei 

 

A városközpont alábbi területei: 

303 hrsz. 

314/15 hrsz. 

320 hrsz. 

322 hrsz. 

356 hrsz. 

357 hrsz. 

732/1 hrsz. 

732/3 hrsz. 

732/4 hrsz. 

732/5 hrsz. 

818 hrsz. 

819 hrsz. 

820 hrsz. 

838 hrsz. 

839 hrsz. 

840 hrsz. 

841 hrsz. 

843/2 hrsz. 

843/4 hrsz. 

843/5 hrsz. 

844 hrsz. 

 

A termálfürdő alábbi területei: 

1875/3 hrsz. 

1875/4 hrsz. 

1875/6 hrsz. 

1875/7 hrsz. 

1875/5 hrsz. 

1877/1 hrsz. 

1877/2 hrsz. 

1877/3 hrsz. 

1878 hrsz. 

1880/1 hrsz. 

1880/2 hrsz. 

1882/81 hrsz. 

1882/82 hrsz. 

1882/83 hrsz. 

1882/84 hrsz. 



38 

1882/85 hrsz. 

 

Miklósvári városrész alábbi utcái: 

Dám utca 

Gím utca 

Termál utca 

Üdülő utca 

Völgy utca 

Hóvirág utca 

Tölgyfa utca 

Boróka utca 

 

Miklósvári városrész alábbi területei: 

1667 hrsz hrsz. 

01060/2 hrsz. 

01033/15 hrsz. 

01031/7 hrsz. 

01052/1 hrsz. 

01049/2 hrsz. 

01030/3 hrsz. 

01058 hrsz. 

 

Gonozdi tavak alábbi területei: 

090/6 hrsz. 

0102 hrsz. 

0132 hrsz. 

0133 hrsz. 

0176 hrsz. 

 

 

 


