
40/1995. (X.26.) Makó ör.1 

a közterület használatáról és a közterület-használati díjról 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a közterület használatáról és a 
közterület-használati díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet személyi hatálya Makó város közigazgatási területén a természetes és jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok által folytatott közterület-használatra terjed ki. 
(2) A rendelet területi hatálya Makó Város közigazgatási területének közterületére terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a.)2 a Makói Kommunális Nonprofit Kft. részére vásár és piacszervezés céljára átadott terület használatára 
b.) 19/1994. (V.31) KHVM rendeletében felsorolt nem közlekedési célú közúthasználatra 
c.) a közterületi parkoló üzemeltetéséről és parkolási díjakról szóló 10/1994. (III. 23.) Mökt. rendeletben 
szabályozott közterület parkolási célú igénybevételre.3 
 
1/A. §4 E rendelet alkalmazásában 
alkalmi árusítás: idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra, 
szezononként legfeljebb egy alkalommal, 1-30 napig tartó mobil nem hordozható berendezésből történő 
közterületi árusítás.  
alkalmi vásár: néhány napos (max. 20 nap) általában rendezvénnyel összekötött árusítás.  
árubemutatás:  az üzletben árusított termékek az üzlet nyitva tartás ideje alatti bemutatása, ismertetése és 
értékesítése az üzlet előtt kihelyezett termékek összessége.  
árusító és egyéb fülke (pavilon):  bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen 
eltávolítható szabadon álló, vagy telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény.  
cégér: az üzlet tevékenységét, nevét, jelképező, leíró, vagy a tulajdonos vagy bérlő foglalkozására utaló, vagy azt 
megjelölő, a homlokzaton elhelyezett feliratos/rajzos/figurális épülettartozék. 
fiatal házas: a házastársak egyike sem töltötte be a 30. életévét.  
filmfelvétel: bármely természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
által végzett kizárólag kereskedelmi célú filmkészítés  
főtér: Széchenyi tér, Hagymaház előtti tér és Posta utca, Deák F. u. a Pulitzer sétányig, Csanád Vezér tér a Hollósy 
K. utcáig, Szegedi utca a Kálvin utcai körforgalomig. 
hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz:  minden olyan a KRESZ-ben, illetve ágazati  
szabványban nem szereplő tábla, eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők figyelmét 
felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre. hirdetmény: közérdekű közlés  

                                              
1 Módosította: 46/1995. (XI. 30.) Makó ör., 35/1998. (XII. 17.) Makó ör., 12/1999. (IV. 8.) Makó ör., 20/1999. (V. 20.) 
Makó ör.., 49/1999. (XII. 16.) Makó ör., 15/2000. (IV. 27.) Makó ör.,29/2000. (X. 18.) Makó ör.,35/2000. (XI. 30.) 
Makó ör., 38/2001. (XI. 29.) Makó ör., 28/2003. (VI. 26.) Makó ör.,60/2003. (XII. 18.) Makó ör.,9/2004. (III. 25.) 
Makó ör.,55/2004. (XII. 16.) Makó ör.,14/2005. (IV. 28.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) Makó ör., 25/2006. (IX. 7.) Makó 
ör. 42/2006. (XII. 14.) Makó ör, : 2/2007. (II. 15.) Makó ör., 44/2007. (XII. 20.) Makó ör., 26/2008. (X.2.) Makó ör., 
32/2009. (XI. 26.) Makó ör., 18/2010. (X.18.) Makó ör., 33/2010. (XII. 16.) Makó ör., 20/2011. (IV.28.) Makó ör., 
26/2011. (VI.23.) Makó ör., 50/2011. (XII.15.) Makó ör., 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet, 20/2012. (V.24.) 
önkormányzati rendelet, 47/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet., 9/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet., 
21/2013.(VII.04.) önkormányzati rendelet, 35/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet, 5/2014. (II.06.) önkormányzati 
rendelet, 22/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet, 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet, 17/2015. (X.01.) 
önkormányzati rendelet, 26/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet, 26/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. , 3/2018. 
(II.08.) önkormányzati rendelet, 4/2021. (II.04.) SZÁMÚ PM RENDELET. Hatályos: 2021. február 5. napjától. 
2 Módosította: 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos: 2012. május 1-jétől. 
3 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 1. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
4 Beiktatta: 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos: 2012. május 1-jétől. 
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idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről időszakonként megismétlődő 
esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 3 hónap – szóló kereskedelmi tevékenység (pl.: fagylaltárusítás).  
közérdekű cél: állami vagy önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági, 
igazgatási, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése, 
városrendezés, önkormányzati beruházásban megvalósuló  lakóház építés- és felújítás, bányászat, honvédelem, 
közlekedés, posta és távközlés, villamos energia továbbítására szolgáló berendezés elhelyezése, ha a bővítés 
illetőleg elhelyezés másként nem biztosítható, vízgazdálkodás, régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és 
feltárása, műemlék- és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható 
közhasználatú zöldterület: minden közterületnek minősülő közpark, pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló 
véderdő, lakó-illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert közkert ( játszó-, pihenőkert stb.) 
céljára kialakított része, közutak járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben 
vagy egészben növényzettel borított közterület 
mozgó árusítóhely: mobil jellegű talajhoz nem rögzített helyét változtatható árusítóhely  
önálló hirdető-berendezés:  minden olyan hirdető- berendezés, amely nem építmény falán vagy kerítésen található.  
promóciós tevékenység: szezononként 1-10 alkalommal, naponta 12 órát meg nem haladó, mobil árusító pavilonban 
történő - folyamatos árubemutatóval összekötött - közterületi termékárusítás 
tartozék: köztéri pad, szökőkút teljes területe (medence, kúttest és káva), közterületi szobor, virágágyás, virágtartó 
edény, térhatároló tégla- és betonperem, lámpaoszlop, hulladékgyűjtő köztéri edény. 
üzemképtelen jármű: 

a) hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet 
részt,  

b) baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínről 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el 
nem szállított) jármű,  

c) a használat folytán üzemképtelenné vált jármű,  
vendéglátó-ipari előkert, illetve kerthelyiség:  a közterületnek vendéglátás céljából idény jelleggel asztalokkal, székekkel 
elfoglalt körülhatárolt és szükség szerint lefedett része.  

A közterület-használati engedély 

 
2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz (a továbbiakban közterület-használat) engedélyt kell 
kérni. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, ha 

a.) közterületbe nyúló építményrészekre (pl.: lépcső, kirakatszekrény, üzleti védőtető ernyőszerkezet, 
hirdető berendezés, cég- és címtábla), ha a benyúlás több mint 10 cm, 
b.) üzlet, árusításra alkalmas pavilon, egyéb létesítmény ( árusító asztal, állvány stb.) elhelyezéséhez, 
fennmaradásához5, 
c.) építési munkával kapcsolatos anyagok, szerkezeti elemek elhelyezésére, valamint épület 
állékonyságával kapcsolatban igénybe vett terület,6 
d.) alkalmi és mozgóárusításra, 
e.) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás az rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, 
árukirakásra,7 
f.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos 
tevékenységek, reklámtevékenységet kísérő kulturális és sporttevékenység céljára,8 
g.) áruminta közterületen történő elhelyezésére (árumintát esztétikusan és oly módon lehet elhelyezni, 
hogy se közúti, se gyalogos forgalmat nem akadályozhat), 
h.) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására (pl.: meg nem nyitott utca), 
i.) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására (pl.: felvonulási épület, lakodalmas sátor), 
j.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezése  
k.) hirdető-berendezések, cég- és címtáblák és egyéb táblák elhelyezéséhez, ha azokat nem épület falán 
helyezik el,9 
l.) mozgó hirdető-berendezésekhez (pl.: autóról történő árubemutatás), 
m.) hangosbemondó közterületen történő használata céljára, ha az üzleti célokat szolgál, 

                                              
5 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 2. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
6 Módosította a 15/2000. (IV.27.) MÖKT r. 1. §. Hatályos: 2000. április 27-től. 
7 Módosította a 6/1998. (II. 26.) MÖKT r. 2. § (1). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
8 Módosította a 12/1999. (IV.08.) MÖKT r. 1. § (1). Hatályos: 1999. április 8-tól. 
9 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 3. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
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n.) közműbekötések elkészítéséhez, közmű és egyéb vezetékek ( elektromos, gáz, víz, távfűtő, 
csatorna stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése,10 
o.) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá az utcai árusító 
automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához,11 
p.) közúti közlekedéssel, fuvarozással kapcsolatos állomáshely (pl.: taxi), valamint állandó helyhasználatot 
igénylő gépjármű által elfoglalt hely,12 
q.) 13 
r.) mezőgazdasági termékek 48 órát meghaladó tárolására (pl.: gyökér, répa, stb.) kivéve éghető termékek, 
s.) közterületen elhelyezett garázsokra. 14 
u) közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetre, konténerre.15 
v.) promóciós tevékenység céljából elfoglalt terület használatára16 
 w.)17 

 (3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni 
a.) járda, közút javításával, építésével kapcsolatos tevékenységre, 
b.) a városüzemeltetéssel kapcsolatos tárgyak elhelyezésére (pl.: pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, 
közvilágítási lámpák, tartóoszlopok), 
c.) hirdetőbálák elhelyezésére, ha azokat épült falán rögzítik, amennyiben az 1 m2-t meghaladja, építési 
engedélyt kell kérni, 
d.) építési anyagok 48 óránál rövidebb tárolásánál, 
e.) közmű és egyéb vezetékek hibaelhárítási munkálataira, ha az halasztást nem tűr, de a hiba 
észlelhetőségétől számított első munkanapon köteles bejelenteni a közmű üzemeltetője, 
f.) költözködés során bútorok fel- és lerakodásához, ha az 24 órát nem haladja meg, 
g.)18 
h.) közművezetékeknek, távbeszélő létesítményeknek, átadás utáni üzemeléséhez, 
i.) tüzelőanyag közterületen tárolásához, ha ne haladja meg a 24 órát, 
j.) kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységgel kapcsolatos áruk és göngyölegek, szállításakor 
közterületen történő elhelyezésére, ha az a 24 órát nem haladja meg. 

 (4) Nem adható Közterület-használati engedély 
a.) környezetvédelmi vagy balesetvédelmi szempontból is kifogásolható tevékenység gyakorlásához, 
anyagok elhelyezéséhez, 
b.) lakókocsiból, járműből történő árusításra a városközpontban (a 23/1994. (VII.7.) MÖKT rendelettel 
jóváhagyott RRT szerint), illetve a 43-as főközlekedési út teljes városi szakaszán, 
c.) gépkocsi várakozóhelyen bármiféle létesítmény kialakítására (pl.: ponyvagarázs, hullámpala garázs stb.) 
d.) olyan tevékenységre a Deák F. és Hajnal utca teljes területén, amely tevékenység a városi piacon is 
folytatható lenne, kivéve az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő karácsonyi vásár 
(„Aranykapu”), mely a vásárokról és piacokról szóló és érvényben lévő helyi rendelet hatálya alá 
tartozik,19 
e.) ha a kérelmező a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet előírásait – a kérelem 
beérkezésétől számított 1 éven belül, vendéglátó-előkert működésével kapcsolatban 2 éven belül -az 
engedélyező hatóság nyilvántartásából megállapíthatóan megszegte.,20 
f.) használaton kívüli, vagy szemmel láthatóan üzemképtelen gépjárművek közterületen történő 
tárolására, 
g.) 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági 
vontató, lassújármű, járműszerelvény, nehéz-pótkocsi, lakókocsi, valamint munkagép – közterületen 

                                              
10 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 4. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
11 Módosította a 28/2003. (VI.26.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2003. június 26-tól. 
12 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. § (2). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
13 Hatályon kívül helyezte: 9/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2013. március 29. 
napjától.  
14 A számozást módosította a 28/2003. (VI.26.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2003. június 26-tól. 
15 A pontot beiktatta: 14/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2005. április 28-tól. 
16 Beiktatta: 25/2006. (IX. 7.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2006. szeptember 8-tól. 
17 Beiktatta: 25/2006. (IX. 7.) Makó ör. 1. §, Hatályon kívül helyezte: 9/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 
bekezdése. Hatálytalan: 2013. március 29. napjától. 
18 Módosította a 12/1999. (IV.08.) MÖKT r. 1. § (2). Hatályon kívül helyezte: 26/2011. (VI. 23.) Makó ör. 1. § (1) bekezdés, 
hatálytalan: 2011. június 24-től. 
19 Módosította a 46/1995. (XI.30.) MÖKT r. 1. §. Hatályos: 1996. december 1-jétől. 
20 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 5. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
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történő tárolására. Tárolásnak minősül, ha a jármű 2 óránál hosszabb ideig folyamatosan 
közterületen várakozik.21 
h.) éghető mezőgazdasági termékek közterülten történő tárolására, 
i.) 24 órát meghaladóan tüzelőanyag közterületen történő tárolására, 
j.) a járda csak olyan mértékben, amely a gyalogos közlekedést nem akadályozza, 
k.) gépjárműjavító, karbantartó, kölcsönző és kereskedő tevékenység végzésére, alkatrészek tárolására22, 
l.) mozgó árusító hely tárolására,23 
m.) az I. számú körzetben olyan tárgyak elhelyezésére, amely nem felel meg az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott köztárgy fogalmának és amely nem szerepel e rendelet 2. § (2) és (3) 
bekezdésében,24 
n.)25 
o) ha vendéglátóüzlet működésével összefüggésben a kérelem beérkezését megelőzően az üzemeltetővel 
szemben 1 éven belül szabálysértési hatóság jogerősen csendháborítás vagy környezetvédelmi 
szabálysértés tényét állapította meg,26 
p) a kérelmező olyan tevékenységet kíván közterületen folytatni, melynek gyakorlását jogszabály tiltja.27 

(5) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény 
a.) útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban, 
b.) útkereszteződés előtt és után 30 m-es távolságon belül, 
c.) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, 
d.) közparkban, 
e.) közterületen álló fákon és egyéb tárgyakon (pl.: emlékművek, szobrok, utcabútorok)28, 
f.) középületek falain29, 
g.)  közút területe felett a kulturális, illetve sportcélú rendezvényekkel kapcsolatos hirdetmények 

kivételével30. 
(6) A közterület használat 

a.) állandó jelleggel – határidő nélkül – vagy 
b.) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető. 

(7) A közterület (alkalmi és mozgó árusítás) árusítható termékek körét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
(8) A főtér rendeltetésszerű használatának, valamint állapotának megtartása érdekében tilos gördeszkázni és  
görkorcsolyázni a főtér tartozékain.31 
 
2/A §32 (1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Makó Városi Kulturális-
Közművelődési Nonprofit Kft. által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati 
rendezvények időtartamára, illetve területére. 
 
(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást 
akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 
napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell. 
 
(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles 
betartani: 

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan 
gondoskodni, 

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani, 

                                              
21 Módosította az 55/2004. (XII.16.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2005. január 1-jétől. 
22 Kiegészítette a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. § (3). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
23 Kiegészítette a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. § (3). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
24 Kiegészítette a 9/2004. (III.25.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2004. március 25-től. 
25 Kiegészítette a 9/2004. (III.25.) Makó ör. 2. §. Hatályon kívül helyezte: 26/2011. (VI. 23.) Makó ör. 1. § (2) bekezdés, 
hatálytalan: 2011. június 24-től. 
26 Kiegészítette: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 6. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
27 Kiegészítette: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 7. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
28 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. § (4). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
29 Kiegészítette a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. § (4). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
30 Kiegészítette a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 2. §. (4). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
31 Beiktatta: 25/2006. (IX. 7. ) Makó ör 2. §, hatályos: 2006. szeptember 8-tól. 
32 Beiktatta: 21/2013.(VII.04.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2013. július 5. napjától.  
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d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen 

helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban 
az önkormányzat részére visszaadni 

 
(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület 
nem használható. 
 
(5) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a Makovecz tér, a Csanád vezér tér a 
Széchenyi tértől a Hollósy K. utcáig terjedően, Marczibányi tér és a Széchenyi tér területe. 
 
(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet díjszámításra, kérelem 
benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. A mozgóképről szóló törvény valamint a végrehajtására 
kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó 
részletes szabályokról szóló Korm. rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény33 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 

Az engedélyező hatóság 

3. § Makó Város Önkormányzata a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a 
polgármesterre ruházza át (a továbbiakban: eljáró hatóság). A kérelmeket a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Iroda Hatósági Csoportján kell előterjeszteni.34 
 

Az engedély iránti kérelem 

4. § 
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki a közterületet használni kívánja. 
(2)  Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a.) a használatot kérő nevét, lakóhelyének, telephelyének címét 
b.) a közterület-használatért felelős nevét, lakóhelyét, telephelyének címét 
c.) a közterület-használat pontos célját és időtartamát 
d.) a közterület-használat helyét, módját ( formai, szerkezeti kialakítását, megjelenését) és területi nagyságát 
e.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát ( pl. társasági 

szerződés, cégbírósági bejegyző végzés, alapító okirat), amennyiben azt valamely hatóság jogszabállyal 
rendszeresített nyilvántartása nem tartalmazza 

f.) vendéglátó-előkert esetén a nyitvatartási időt.35 

A szakhatóságok közreműködése 

5.§ 
(1) Az engedélyező hatóság szerzi be: 
a.) közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetőleg szolgáltató tevékenység esetében a 

kereskedelmi hatóság véleményét 
b.) műemléki környezetben folytatni kívánt közterület- használat esetén a műemlékvédelmi hatóság 

szakhatósági állásfoglalását 
c.) a közterület fenntartójának, kezelőjének nyilatkozatát 
d.) a főépítész városrendezési és városképi szempontból adott véleményét 
e.) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalását 

                                              
33 Szövegrészt módosította: 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. február 9. napjától. 
34 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 3. §., 17/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 2. 
napjától. 
35 Módosította: a 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 8. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
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f.) építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használat esetén az építési 

hatóságnak vonatkozó jogerős döntését 
g.) A 4. § (2) bekezdés a.) pontfában foglalt okiratok kivételével a közterületen folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlására jogosító okirat másolatát ( pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély stb).36 

Az engedély megadása 

6. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az ÁRT szabályozási előírásait, valamint városképi, 
köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok és más szervek hozzájárulásában előírt követelményeket és 
ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl.: vállalkozói igazolvány stb.) fennállását is, valamint az érintett ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulását.37 
(2) A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén engedély csak akkor adható, ha 

a.) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl.: autóbusz várakozó fülke 
létesítése, építési munka végzése), 
b.) a folytatni kíván tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (pl.: idény 
jellegű árusítás, hirdető berendezés). 

(3) Alkalmi árusítás csak Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Makovecz Imre Bizottság38 által 
meghatározott és biztosított egységes megjelenésű sátrakból történhet.39 

7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell 
a.)az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,  
b.)a közterület-használat célját és időtartamát, 
c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pont meghatározását, 
d.)az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, 
e.)az engedély megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
előírásait, 
f.)közterület-használati díj mértékét, és fizetésnek módját, 
g.)balesetvédelmi és egészségvédelmi óvórendszabályok betartására való felhívást, 
h.)elő kell írni engedélyes számára a közterületnek és a tartozékainak a saját költségen történő folyamatos 
karbantartását, az engedély megszűnése esetén eredeti állapotban történő helyreállítását. 
i.)figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet – tartozékaival együtt (járda, útburkolatok, 
fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok) – mindannyiszor köteles saját költségén 
helyreállítani, ahányszor kivitelezési ok miatt a hiba kiújul.40 

Ha az engedélyes a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatóság az engedélyes veszélyére és költségére 
végezheti el a közterület és tartozékai eredeti állapotán megfelelő helyreállítását. 
(2) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben 

a.) - szükség szerint – elő kell írni a közterület felöl a városképi követelményeket kielégítő kerítés 
létesítését, 

b.) elő kell írni, hogy – ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogosforgalom a másik 
oldalon lévő járdára nem terelhető át – az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott 
átjáró létesítéséről gondoskodni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá – a balesetveszély 
elkerülése érdekében – közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit jól láthatóvá tenni. 

(4) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében határozatot közölni kell 
a.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 
b.) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel, 
c.) az engedélyt kérővel, 
d.) a közterület-felügyelettel. 

                                              
36 Módosította: a 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 9. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
37 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 6. §. Hatályos: 1998. február 26-tól. 
38 Kifejezést módosította: 22/2014. (X.31.) Makó ör. 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. november 1. napjától.  
39Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 10. §. , 18/2010. (X.18.) Makó ör. 1. §, 20/2011. (IV.28.) Makó ör. 1. § 
Hatályos: 2011. április 29-től 
40 Kiegészítette a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 7. §. Hatályos: 1998. február 26-tól. 
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Az engedély érvényessége 

 
8. § (1) Az engedély 

a.) meghatározott idő elteltéig, 
b.) megállapított feltétel elteltéig, 
c.) visszavonásig 
 érvényes. 

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat 
érvénye megszűnik. 
 
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szüneteltethető. 
Ilyen esetben a kérelem illetékmentes. 

A közterület-használati díj 

9. § (1)Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2) Az elfoglalt közterület nagysága a létesítmény közterületre eső vízszintes vetülete, hirdetőtábla, hirdető 
berendezés, cég- és címtábla esetén, ennek mértani alakzattal körülhatárolt része. 
(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint m2 egésznek 

számít. 
(4)41 A közterület-használati díjat készpénzzel Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénztárában, vagy 
feladóvevényen kell befizetni Makó város költségvetési elszámolási számlájára. 

a.) ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: 
- 1 évnél rövidebb időtartamnál az engedély jogerőre emelkedésekor, kivéve napi használat 
esetén a kezdéstől számított maximum 3 napon belül egy összegben kell befizetni 
- 1 évnél hosszabb időtartamnál a tárgyév végéig (december 31-ig) esedékes díjat az engedély 
jogerőre emelkedésekor, a további díjat évente két részletben, az első féléves díjat január 15-ig, a 
második féléves díjat július hónap 15. napjáig a mindenkor érvényes közterület-használati díj 
tárgyév január 1-i érvényességének megfelelően kell megfizetni. 

b.) állandó jellegű közterület-használat esetén a közterület-használati engedély jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül, azt követően a tárgyév január hó 15. napjáig (évenként), a mindenkor érvényes 
közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően, kivéve az idény jellegű tevékenységet 
folytatók (pl.: fagyizó), akik augusztus 31-ig kötelesek megfizetni. 

(5) Az engedélyes a közterület-használat díjat a területe ténylegesen üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
(6) Közterület-használati díjat visszamenőlegesen megállapítani nem lehet. 
(7) A közterület-használati díj beszedését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. 
(8) Az elmaradt közterület-használati díj megfizetésére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.42 
(9) A közterület-használati díj mértéke 200,-Ft-nál kisebb nem lehet. 
(10) A közterület-használati díjat a képviselőtestület rendeletének melléklete tartalmazza (2. számú melléklet). 
(11)Indokolt esetben – kérelemre – éves használat esetén negyedévenkénti, egy évnél rövidebb használat esetén 
havonkénti fizetés engedélyezhető, ez esetben a közterület-használati díjat a negyedév első hónapja, illetve a 
tárgyhó 5. napjáig kell megfizetni.43 
(12) A közterület-használati díj megállapításakor figyelembe kell venni e rendelet 1. számú mellékletében 
megállapított körzetleírásokat.44 

                                              
41 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r.  8. (1). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
42 Módosította a 35/1998. (XII.17.) MÖKT r. 2. §. Hatályos: 1999. január 1-jétől. 
43 A bekezdést beiktatta a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 8. §. (3). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
44 A bekezdést beiktatta: 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 8. § (4). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
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Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 
10. §45 (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:  

a) a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, a vízügyi szolgálat bárminemű közterületet igénylő 
tevékenysége során,  

b) közműbekötések készítése esetén,  
c) a közművek és a köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeinek 

elhelyezéseire,  
d) valamennyi Makó Város Önkormányzata által alapított, vagy fenntartott intézménynek, társaságnak az 

alapító okiratában, alapszabályában, társasági szerződésében (továbbiakban együttesen: alapító 
okiratában) meghatározott feladat, hatáskör ellátása; illetve működésének biztosítása érdekében, 

e) új és meglévő lakóépület építési engedélyhez kötött építési munkáival kapcsolatos állványzat, 
építőanyagok közterületen történő tárolása esetén az építkezés időtartama, de legfeljebb 2 évig, valamint 
az építési engedélyhez nem kötött építési munkálatok esetén a munkálatok tartama, de legfeljebb 1 évig. 

f) közterületen hulladékgyűjtő edényzet, konténer elhelyezésekor, 
g) üzletenként 1 db 1m2-t meg nem haladó cégér elhelyezésekor. 
h)46 a DAOP-5.1.2./A-2F-2010-0002 azonosítószámú "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló 

településközpont kialakítása Makón" című pályázattal érintett Makó 28/3, 33/1 ,33/2, 699, 3, 700, 
7624/4, 773, 709/2, 710, 2/A/4, 5550/35/A/31 hrsz-ú ingatlanok területére, a megvalósult fejlesztések 
fenntartási időszakának végéig 2018. 06. 13. napjáig. 

 
(2) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Makovecz Imre Bizottsága47 a közvetlen életveszély elhárítását 
szolgáló bárminemű közterület igénybevétele esetén a közterülethasználati díj fizetésének kötelezettsége alól – 
kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat, valamint a közterület-használati díj részletekben történő 
megfizetését engedélyezheti. 

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 

11. § (1) A közterület-használat közérdekű célból bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére 
és kérelmére másutt lehet a közterület-használat lehetőségét biztosítani.48 
(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és 
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget. 
(3) Ha az engedélyes közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű 
visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. Ilyen esetben az előre befizetett közterület-használati 
díj időarányos részét vissza kell engedélyesnek fizetni. A bejelentést visszamenőlegesen nem lehet megtenni. 
(4) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden 
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyes építési engedély alapján végzett építési 
munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.49 

 
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
 
12. §50 (1)51  
(2)52 

                                              
45 Módosította: 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2012. május 1-jétől. 
46 Beiktatta: 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. március 27. napjától.  
47 Kifejezést módosította: 22/2014. (X.31.) Makó ör. 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. november 1. napjától. 
48 Módosította:: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 12. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
49 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 10. §. Hatályos: 1998. február 26-tól. 
50 Módosította a 15/2000. (IV.27.) MÖKT r. 3. §. Hatályos: 2000. április 27-től. 
51 Módosította a 60/2003. (XII.18.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2004. január 1-jétől. Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) 
önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2012. május 25. napjától. 
52 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 14. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól. Hatályon kívül helyezte: 20/2012. 
(V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2012. május 25. napjától. 
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(3) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező felhívására 
köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény 
nélkül – helyreállítani. 
(4) Azt aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől 
eltérő módon használ a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő 
használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet kötelezni. 
(5) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek 
megfelel – kérelmére – az engedélyező a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem 
mentesül a (4) bekezdésben említett következmények alól. 
 
13. § (1)53a.)Hirdetőtábla tulajdonosa köteles gondoskodni a tábla karbantartásáról, ellenkező esetben az eljáró 

hatóság a felszólítást követően nem teljesítés esetén a táblát elbontathatja, költségét a 
tulajdonosra háríthatja. 

 b.) Közterületen engedély nélkül kintlévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az engedélyező hatóság 
gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen. 

 c.) Üzletek előtti külső árusítás, árubemutatás a hivatalos nyitvatartási időben, a gyalogosforgalom 
zavarása nélkül az engedélyező hatóság által jóváhagyott pultról, asztalról engedélyezhető. 

 d.) Mobil árusító hely, amennyiben nem üzemel a közterületen nem tárolható, azt az árusítás befejezése 
után a közterületről el kell távolítani. 

 e.) Közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyben részesülő a közterület használatát 
másnak átengedi. 

 
A szeszes ital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken történő korlátozásáról 

 
13/A § 54(1) Tilos - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a szeszes ital fogyasztása 
a) Makó Város közterületein, 
b) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházaiban, 
c) a beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon. 
 
(2) A tilalom nem terjed ki 
a) az üdülőterületekre, az erdőterületekre, a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, 
b) közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet (terasz, kitelepülés) 
fogyasztóterére nyitva tartási időben, valamint a 
c) közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett ideje alatt, továbbá az 
év utolsó és első napjára. 
 
(3) E § alkalmazásában szeszes ital minden olyan alkoholtartalmú ital, amely emberi fogyasztásra készült, 
különleges érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik és amelynek alkoholtartalma 2 % - nál (V/V) több. 
 

A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok 
 

13/B §55 (1) Közterületen tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, szökőkúton 
gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni, rollerezni, valamint közterületen másokat zavaró, zaklató módon 
árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani. 
 
(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt szabályok bármelyikét megszegi vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 
(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény56 rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.  
 
(4) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

                                              
53 Módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 11. § (1). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
54 Beiktatta: 5/2014. (II.06.) Makó ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. február 7. napjától.  
55 Beiktatta: 5/2014. (II.06.) Makó ör. 2. §-a. Hatályos: 2014. február 7. napjától.  
56 Szövegrészt módosította: 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. február 9. napjától. 
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A Makovecz téri parkolás rendjéről57 
 
13/C. § A belváros rekonstrukciója, a Hagymatikum Fürdő megépítése és a megnövekedett idegenforgalom miatt 
szükséges parkolóhely szám biztosítása érdekében a  Makovecz téren (3 hrsz.) kialakított 10 db parkolóhely 
használatára kizárólag a Makovecz téri két társasházban és a köztük levő ingatlanokban lakók jogosultak. 
 
 
 
 
 

A Szegedi utca 1-3. és a Széchenyi tér 2-4. közötti terület parkolási rendjéről58 
 

13/D. § A belváros rekonstrukciója, a Hagymatikum Fürdő megépítése és a megnövekedett idegenforgalom 
miatt szükséges parkolóhely szám biztosítása érdekében a Szegedi utca 1-3. és a Széchenyi tér 2-4. közötti 
kialakított 8 db parkolóhely használatára kizárólag a Szegedi utca 1-3. és a Széchenyi tér 2-4. szám alatti két 
társasházban lakók jogosultak. 

Vegyes rendelkezések 

 
14. §59 60 A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény61 rendelkezéseit e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 

A rendelet hatálybalépése 
 

 
15. §62 (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a még I. fokon el nem 
bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a közterület-
használatáról és a közterület-használati díjról szóló 34/1994. (IX.22.) MÖKT rendelet és melléklete. 
(2) 63 

Értelmező rendelkezések64 

 
Jogharmonizációs záradék:65 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja. 
 

 
Egységes szerkezetben hatályos: 2021. február 5. napjától.  

 
 
                 Farkas Éva Erzsébet s.k.                    dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k. 
  polgármester                    jegyző 
 

                                              
57 Beiktatta: 26/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. november 27. napjától. 
58 Beiktatta: 26/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. szeptember 29. napjától. 
59 A számozást módosította a 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 11. § (2). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
60 A szakaszt módosította: 43/2005. (X. 27.) Makó ör. 2.§. Hatályos: 2005. november 1-jétől. 
61 Szövegrészt módosította: 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. február 9. napjától. 
62 A szakasz számozását módosította: 6/1998. (II.26.) MÖKT r. 11. § (2). Hatályos: 1998. február 26-tól. 
63 Hatályon kívül helyezte: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 17. §. Hatályos: 2008. október 3.-tól 
64 Hatályon kívül helyezte: 17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés, Hatálytalan: 2012. május 1-jétől. 
65 A záradékot beiktatta: 32/2009. (XI. 26.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2009. november 27-től. 
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1. számú melléklet 

Körzetmeghatározás 

I. számú körzet: Apaffy u., Martinovics u., Hajnóczy u., Szép u., József A. u. (a Kálvária u-ig), Hollóssy K. u., 
Petőfi park, Csanád vezér tér, Eötvös u. (eleje), Deák F. u., Hajnal u., Megyeház u., Kinizsi u., Batthyány u., 
Ráday u., Ráday ltp., Petőfi u., Károlyi M. u., Rákóczy u., Béke u., Kálvin u., Kálvin tér, Hunyadi u., Tömörkény 
u., Posta u., Szent J. tér, Teleki L. u., Marczibányi tér, Széchenyi tér, Szegedi u. (a főtértől a Páva u-ig), 
 
II. számú körzet: Almási u., Liliom u., Zrínyi u. (Kölcsey u-ig), Kölcsey u., Szegedi u. (Páva u-tól végig), Révai u., 
Fűrész u., Tinódi u., Lonovics sgt., Bárányos sor, Állomás tér, Velnök u., Dózsatelep, Újvásártéri Állomás, 
Damjanich u., Tulipán u., Hosszú u. (Justh Gy. U-ig), Justh Gy. U. (Sírkert u-ig), Sírkert u. (Almási u-ig) által 
határolt terület (a határutcák mindkét oldala értelemszerűen a II. körzetbe tartoznak). 
 
III. körzet: A I-II. körzeten kívül eső területek, valamint Makó-Rákos és egyéb belterületek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12
2. számú melléklet66  

Sorsz. Közterület használat célja Egység Körzet 

   I. II. II. 

1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
építményrendszer 

Ft/m2/hó 219 196 174 

2. árusító pavilon, stand elhelyezése Ft/m2/nap 19 

3. építési munkával kapcsolatos anyagok, 
szerkezetek elhelyezése 

Ft/m2/nap 20 18 17 

4. alkalmi árusítás (1-30 napig) Ft/m2/nap 546 488 442 

5. idényjellegű árusítás (szezonális maximum 3 
hónap) 

Ft/m2/hó 2304 1359 862 

6. mozgó árusítás Ft/m2/nap 483 

7. áruminta elhelyezése Ft/m2/nap 49 43 35 

8. ideiglenes jellegű építmények Ft/m2/nap 26 

9. garázs elhelyezése Ft/m2/év 1483 

10. közhasználatra még át nem adott terület 
használata 

Ft/m2/nap 18 17 15 

11. hirdető-berendezések, cég, címtáblák 
elhelyezése 

 

 - helyhez kötött (stabil) Ft/m2/nap 49 43 35 

 - mozgatható Ft/m2/nap 26 23 21 

12. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett 
szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá 
utcai árusító automaták elhelyezése 

Ft/m2/nap 56 46 40 

13. reklámtevékenységet kísérő kulturális és 
sporttevékenység 

Ft/m2/nap 50 

14. mutatványos és cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap 107 

15. mezőgazdasági termék tárolása Ft/m2/nap 21 

16. közterület-használat hangosbemondó céljára Ft/nap 9897 

17. bérkocsik, taxik állomáshelyei, állandó 
helyhasználatot igénylő gépjármű által 
elfoglalt hely 

Ft/állomás/hó 2300 

18. üzleti áruszállításhoz rakodó terület, 
göngyöleg tárolása 

Ft/m2/nap 30 25 23 

19. kerthelyiség Ft/m2/nap 31 28 26 

20. promóciós tevékenység Ft/m2/nap 709 

a díjtételek mentesek az ÁFA alól 

                                              
66 Módosította: 35/1998.(XII. 17.) Makó ör., 12/1999. (IV. 8.) Makó ör. 1. §., 35/2000. (XI. 30.) Makó ör., 38/2001. (IX. 
29.) Makó ör., 60/2003. (XII. 18.) Makó ör, 55/2004. (XII.16.) Makó ör. 2. §, 25/2006. (IX. 7.) Makó ör. 5. §, 42/2006. 
(XII. 14.) Makó ör. 1. §, 44/2007. (XII. 20.) Makó ör. 1.§, 33/2010. (XII. 16.) Makó ör. 1. §, 50/2011. (XII.15.) Makó ör. 1. 
§, 47/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §., 9/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. §., 35/2013. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. §., 4/2021. (II.04.) SZÁMÚ PM RENDELET 1. §-a. Hatályos: 2021. február 5. napjától. 
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3. számú melléklet67 

 
 
 

Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott termékek köre forgalmazható: 

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 
2. levelezőlap; 
3. virág; 
4. léggömb; 
5. zöldség, gyümölcs; 
6. pattogatott kukorica; 
7. főtt kukorica; 
8. sült gesztenye; 
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 
10. vattacukor, cukorka; 
11. fagylalt, jégkrém; 
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 
13. büfétermék; 
14. sütőipari termékek; 
15. előrecsomagolt sütemények, édességek. 

 

                                              
67 Módosította: 26/2008. (X.2.) Makó ör. rendelete 21. §., 17/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. 
október 2. napjától. 
 


