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DÍJTÁBLÁZAT 

 

Budapest XIV. kerület, belterület 29732/11 helyrajzi számú ingatlan (Városliget) vonatkozásában 

Sorszám Közterület-használat célja 

közterület-használat díja 

(a díjtételek az 27% ÁFA-t nem tartalmazzák) 

1. Rendezvények, események 

  

kulturális és sportesemények  230 Ft/m2/nap 

egyéb célú rendezvények (reklámcélú, 

vállalkozási vagy magán rendezvények)  
345 Ft/m2/nap 

állami szervek/szervezetek rendezvényei 

(ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény) 

115 Ft/m2/nap 

politikai és szakszervezeti szervezetek 

rendezvényei (ideiglenesen kiépített színpad, 

létesítmény) 

karitatív, közhasznú, közfeladatot ellátó 

szervezetek rendezvényei, társadalmi célú 

rendezvények (ideiglenesen kiépített színpad, 

létesítmény) 

rendezvény helyszínéül szolgáló elkerített terület 

(belépős, zárt rendezvények esetében az aktuális 

használt négyzetméteren túl a zárt, elkerített 

terület díja) 

115 Ft/m2/nap 

sportrendezvényekhez kapcsolódó útvonalak 

igénybevétele (futó, kerékpáros stb.) 
17 Ft/m2/nap 

kapcsolódó vendéglátó/kereskedelmi 

tevékenység 
6 383 Ft/m2/nap 

kapcsolódó szórakoztató tevékenység (máshova 

nem sorolható pl: vidámpark) 
3 508 Ft/m2/nap 

2. 
Rendezvényekhez kapcsolódó szórakoztató és 

egyéb tevékenységek 
  

  

mutatványos, utcazenélés, portrérajzolás 6 900 Ft/m2/nap 

légvár 805 Ft/m2/nap 

elektromos járművek (miniautó, segway, roller, 

bringó-hintó) 
27 140 Ft/db/nap 

nem elektromos járművek (sétatricikli, roller) 27 140 Ft/db/nap 

pónilovaglás 2 128 Ft/m2/nap 

tűzijáték  28 750 Ft/m2/nap 

szórólaposztás 3 450 Ft/fő/nap 

rendezvényhez kapcsolódó reklám egyedi elbírálás 

3. Autóparkolók   

  

Ideiglenes parkoló, rendezvényeket/eseményeket 

kiszolgáló parkoló 
575 Ft/m2/nap 
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Hatályba lépés napja: 2023. január 1. 

4. Egyéb  

  

Liget Budapest Projekttel összefüggő 

építési/bontási/felújítási és egyéb tevékenységek 
5 Ft/m2/nap 

A 29732/11 hrsz-ú ingatlanon 

székhellyel rendelkező központi 

költségvetési szerv 

alaptevékenységéhez szorosan 

kapcsolódó, 180 napot 

meghaladó, nem rendezvényhez 

kapcsolódó használat  

5 Ft/m2/nap 

5. 
Film-, fénykép-, televízió-, videó- és 

hangfelvétel 
  

  

150 m2-ig 5 175 Ft/m2/nap 

150 m2 felett 3 795 Ft/m2/nap 

6.  Reklám, promóció   

  reklámfilm egyedi elbírálás alapján 

7. 
Építési-, szerelési-, felújítási munkák, rakodás, 

költöztetés, szállítás 
  

  

elkerített munkaterület, daruzás, rakodás, 

költöztetés, szállítás 
403 Ft/m2/nap 

építési konténer elhelyezése 4 025 Ft/db/nap 

8. 

Szerződéses partnerekhez kapcsolódó 

kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási 

tevékenységek (min. 6 hónapos használat 

esetén) 

  

  

Pavilon, egyéb létesítményhez kapcsolódó előkert, 

terasz 
2 875 Ft/m2/hó  

Szezonális létesítményhez kapcsolódó előkert, 

terasz 
3 450 Ft/m2/hó 

9. 1-2-3-4-5-6-7-8. pont    

  egyéb egyedi elbírálás alapján 

10. Közüzemi díjak    

  

Ivóvíz szolgáltatás  az aktuális szolgáltatási díj  

Szennyvízelvezetés   az aktuális szolgáltatási díj  

 Elektromos áram  az aktuális szolgáltatási díj  


