
R O M Á N I A 
SZILÁGY MEGYE 
MEGYEI TANÁCS 

2021  december  29.-i 
183. számú HATÁROZAT 

A Szilágy Megyei Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 
Szilágy Megyei Tanács, soros ülésén; 
 Figyelembe véve: 

- a Megyei Tanács elnökének a 21767/15.11.2021 számú Jóváhagyási beszámolóját; 
- a Gazdasági Igazgatóság és Örökségvédelmi Igazgatóság 21769/15.11.2021 számú közös 

Szakjelentését; 
- az utólag módosított és kiegészített, Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/ 2015 számú 

Törvény 474.cikkely, 484. cikkely, 486. cikkely (1) bekezdés, 489. cikkely, a 491. cikkely 
rendelkezéseit; 

- az újra közzétett, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, Közútrendszerre vonatkozó 
43/1997 számú Kormányrendelet 47. cikkelyét; 

-   az utólag módosított és kiegészített, a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2016 számú 
Törvény 7. cikkelyét, 16. cikkelyét, 27. cikkelyét és 30. cikkelyét;  

-   az utólag módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyre vonatkozó 57/2019 sz. 
Sürgősségi kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdésének „b” betűjének és a (3) 
bekezdés „c” betűjének rendelkezéseit. 

  Valamint az utólag módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyre vonatkozó 
57/2019 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 196. cikkely (1) bekezdés „a” betűjének rendelkezései 
alapján, 

 
ELHATÁROZZA: 

 
1. Cikkely  Jóváhagyja azokat a díjakat  és illetékeket, amelyeket a Szilágy Megyei Tanács 

szintjén fognak gyakorolni 2022-ben, az 1-től 9-ig számozott mellékletek szerint, amelyek a jelen 
határozat szerves részét képezik.  
 2. Cikkely A helyi díjak és illetékek megállapítására szolgáló szolgáltatások nyomon 
követését és nyilvántartását a Szilágy Megyei Tanács szakapparátusán belüli egyes szakosztályok, 
valamint az e szolgáltatásokat nyújtó alárendelt közintézmények végzik. 
 3. Cikkely  Jelen határozat  rendelkezései 2022. január 1-jén lépnek hatályba. 

 4. Cikkely  Jelen határozat végrehajtásáért felelősek: 
-    Jogi és Helyi Közigazgatási Igazgatóság; 
- Gazdasági Igazgatóság; 
- Beruházási és Közprogramok Igazgatóság; 
- Állami Beruházások Monitorizálásának Igazgatóság; 
- Örökségvédelmi Igazgatóság; 
- Főépítészi Igazgatóság; 
- „Ioniţă Scipione Bădescu” Szilágy Megyei Könyvtár; 
- Zilahi Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum; 
-    Szilágy Megyei Kulturálisi és Művészeti Központ; 
- Szilágy Megyei Személynyilvántartási Igazgatóság; 
 5 Cikkely A jelen határozat közlésre kerül a 4. cikkelyben felsorolt igazgatóságokkal és 

intézményekkel. 
 
       ELNÖK,                                                                ELLENJEGYZI: 
                             MEGYE  FŐJEGYZŐJE, 
 Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                                                                     Cosmin-Radu Vlaicu  



                    
1. számú Melléklet 

A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29.-i 183 számú határozatának , a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapítására, 2022-es évre 
 

 
            DÍJAK 

a Szilágy Megyei Tanács elnöke által kiadott urbanisztikai bizonylat, épitési engedélyek és 
jóváhagyások kiadásáért, valamint a Főépitészi Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások egyébb 

díjaiért a 2022-es évre 
 
 

Az urbanisztikai bizonylatok, építési engedélyek és egyéb jóváhagyások és engedélyek 
kiadásának díjai 

(1) Az urbanisztikai bizonylatok városi területeken történő kiállításának díja megegyezik az 
alábbi táblázat szerint megállapított összeggel: 
Az a terület, amelyre az urbanisztikai 
bizonylat megszerezték (m²) 

Díj 
- lej -  

a)  150 m² -ig  10,00 
b)  151 és 250 m² között 11,00 
c)  251 és 500 m² között 15,00  
d) 501 és 750 m² között 20,00 
e)  751 és 1000 m² között 23,00 
f)  1000 m²- fölött        23,00+0,01 minden m²-re ami meghaladja a 

1000   m²-t 
 
(2) A vidéki területekre vonatkozó urbanisztikai bizonylat kiállításának díja az (1)    

bekezdésben megállapított díj 50 %-ának felel meg. 
(3)  Az urbanisztikai bizonylat meghosszabbításának díja a bizonylat kiállítási díjának 30% -ával 

egyenlő. 
(4) Lakóépület vagy melléképület építési engedélyének kiadásának díja az építési munkák 

engedélyezett értékének 0,5%-a. 
(5) Az építési engedély kiadásának díja a (4) bekezdésben nem szereplő építmények számára, az 

építmények engedélyezett értékének 1 %-ával egyenlő, beleértve a kapcsolódó létesítmények értékét 
is. 

(6) Az építési engedély meghosszabbításának díja az eredeti engedély kiadásáért fizetendő díj 
összegének 30 %-ával egyenlő.  

(7) Az épület teljes vagy részleges bontására vonatkozó engedély kiadásának díja megegyezik a 
feloszlatott részhez kapcsolódó építményadó meghatározására megállapított adóköteles érték 0,1%-
ával. 

(8) Más építési engedélyben nem szerepelő telephelyszervezési munkákhoz szükséges engedély 
kiadásának díja  a telephelyszervezési munkák engedélyezett értékének 3% -ával egyenlő. 

(9) A sátortáborok, nyaralók, lakókocsik vagy kempingek elrendezésére vonatkozó engedély 
kiadásának díja az építési munkák engedélyezett értékének 2%-ával egyenlő. 

(10) Az utakon és közterületeken elhelyezett bódék, konténerek, standok, kabinok, 
bemutatótestek és panelek, óriásplakátok és hirdetések elhelyezésének engedélyezési díja 13,00 lej, az 
építkezés által elfoglalt felület minden négyzetméterére. 

(11) A formanyomtatványok kiadásának díja (urbanisztikai bizonylat vagy építési / bontási 
engedély) - A 4-es Formanyomtatvány - 5.00 lej. 

(12) Az urbanisztikai bizonylat jóváhagyásának díja 15,00 lej.  



(13) A füldkutatási és a földkutatási munkákhoz szükséges fúrási vagy feltárási engedély 
kiadásáért a geotechnikai tanulmányok, domborzati felmérések, gázkút, olajkút és egyéb feltárások 
során a kutatási  és feltárási jogok birtokosai tartoznak,  a díj négyzetméterenként 15.00 lej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         



  2. számú Melléklet 
A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29.-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 

 
DÍJAK 

  
a műszaki dokumentációk jóváhagyása a Főépítészi Igazgatóságon keresztül a 

Szilágy Megyei Tanács keretén belül 2022-es évre    
 

Sor- 
szám 

                              MŰVELET DÍJAK 
 

1) 
 

A dokumentumok elemzése és jóváhagyása, az urbanisztikai bizonylat 
kiállítása érdekében, ha azok kiadása a községek polgármestereinek 
hatáskörébe tartozik, a lakóházon és a háztartási melléképületeken kívüli 
építkezésekre.      

50,00 lej 

2) 

A dokumentumok elemzése és jóváhagyása, az építési engedélyek 
kiállítása érdekében, ha azok kiadása a községek polgármestereinek 
hatáskörébe tartozik, a lakóházon és a háztartási melléképületeken kívüli 
építkezésekre.      

az építési engedély 
kiállítási díjának 

0,30%-a, de 
legalább 100 lej 

3) A Főépítész jóváhagyásának kiadása a Területrendezési és Urbanisztikai 
Műszaki Bizottság dokumentációinak elemzését követően. 200,00  lej 

4) 
A Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a övezeti városrendezési tervekről szóló 
célszerűségi jóváhagyás kiadása. 

50,00 lej 

5) A sürgősségi építési engedély kiadásának díja. 

az építési engedély 
rendes 

rendszerben való 
kiállításáért 
fizetendő díj 
összege x 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3. számú Melléklet 
A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 

            DÍJAK 
 múzeumok, emlékházak, történelmi és épitészeti emlékművek meglátogatására valamint 
a Zilahi Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum által kínált szolgáltatások különböző 

felhasználók számára 2022- es évre 
 

Sor- 
szám 

Szolgáltatás 
 

Díjak 

1 Látogatói jegy a „Vasile Lucăcel” történelmi részlegre- Átalakított állandó kiállítás 
- felnőtteknek                               10,00 lej 
- nyúgdíjasoknak (50% egy teljes jegy érékének ) 5,00 lej 
- gyerekeknek és/vagy tanuló és egyetemista szervezett 
csoportoknak 

2,50 lej 

- Untold karkötővel rendelkező látogatóknak 5,00 lej 
2 Belépőjegy a Multimédia terembe a  Porolissum virtuális túrára 

- felnőtteknek                               10,00 lej 
- nyúgdíjasoknak (50% egy teljes jegy érékének ) 5,00 lej 
- gyerekeknek és/vagy tanuló és egyetemista szervezett 
csoportoknak 

4,00 lej 

- Untold karkötővel rendelkező látogatóknak 5,00 lej 
3 Belépőjegy a Multimédia terembe a  Zilah központja virtuális túrára 

- felnőtteknek                               15,00 lej 
- nyúgdíjasoknak (50% egy teljes jegy érékének ) 7,5 lej 
- gyerekeknek és/vagy tanuló és egyetemista szervezett 
csoportoknak 

10,00 lej 

- Untold karkötővel rendelkező látogatóknak 7,5 lej 
4 Belépőjegy a Multimédia terembe  mindkét virtuális túrára 

- felnőtteknek                               20,00 lej 
- nyúgdíjasoknak (50% egy teljes jegy érékének ) 10,00 lej 
- gyerekeknek és/vagy tanuló és egyetemista szervezett 
csoportoknak 

12,00 lej 

- Untold karkötővel rendelkező látogatóknak 10,00 lej 
5 Látogatói jegy a  „Ioan Sima” Képzőművészeti 

Galériába 
 

- felnőtteknek                               5,00 lej 
- nyúgdíjasoknak (50% egy teljes jegy érékének ) 2,50 lej 
- gyerekeknek és/vagy tanuló és egyetemista szervezett 
csoportoknak 

2,00 lej 

- Untold karkötővel rendelkező látogatóknak 4,00 lej 
6 Látogatói jegy angol nyelvű túra vezetéssel 25,00 lej 
7 Személyes események fényképezése a múzeumban 

(egyéni vagy csoportos) 
100,00 lej/esemény/nap 

8 Kiállítótermek bérlése      70,00  lej/akció/nap 



9 Bérelhető szállás:      
       - apartman                                                               
       - garzonlakás  
       - stúdiólakás                                           

 
50,00 lej/éjszaka 
25,00 lej/éjszaka 
35,00 lej/éjszaka 

10 Tudományos tanácsadási díj 200,00 lej/nap 
11 Részvételi díj  a Zilahi Megyei Történelmi és 

Szépűvészeti Múzeum által szervezett nemzetközi 
tudományos eseményeken 

 
200,00 lej/résztvevő 

12 A kiállítási vitrinek díja 2,00 lej/db/hónap 
13 Egyéni részvételi díj oktatási projektekben 10,00lej/gyerek/ tevékenység 
14 A megelőző régészeti kutatási szolgáltatások díja 50,00 lej/óra/specialista 

15 Könyvtár terem bérleti díja 50,00 lej/tevékenység 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
 4. számú Melléklet 

A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 
 
 

DÍJAK 
a „Ioniţă Scipione Bădescu” Szilágy Megyei Könyvtár által bíztosított szolgáltatásokért a felhasználók 

számára 2022-es évre 
 

Sor- 
szám Szolgáltatás Díj 

1. Nyomtatás  – fekete-fehér A4 / A3 0,50 lej/oldal; 1,00 lej/oldal 
2. Nyomtatás  – színes A4 / A3 1,00 lej/oldal;    2,50 lej/oldal 
3. Információ másolása elektronikusan  l,00 lej/10 oldal 
4. Szerkesztés az üzemeltető által – könyvtáros által, a 

felhasználó kérésére  2,00 lej/oldal 

5. Könyvkötés:    
 

-fedelezés 
 

8,00 lej/ A4 –es formátumú kötet 
           14,00 lei/ A3–as formátumú kötet 

 - javítás             4,00 lej/ A4 –es formátumú kötet 
              8,00 lej/ A3 –as formátumú kötet 

6. Veszteség vagy sérülés esetén megengedett csere 5,00  lej/belépő 
7. Könyvtári dokumentumok beszkennelése - A4- es formátumú 

                                                                    - A3-as formátumú 
         0,50  lej/oldal 

                  1,00 lej /oldal 
8. Könyvtári dokumentumok beszkennelése, A 1-es formátumú  2,00 lej/oldal 
9. Laminálás-  A4- es formátumú  1,50 lej/darab 

10. A Szabályzat rendelkezésein túli kiadványok kölcsönzése  0,15  lej/kötet/nap 
11. A kölcsönzés időtartamának, a Szabályzat  rendelkezésein 

túli meghosszabbítása  0,15  lej/kötet/nap 

12. Dokumentumok másolatainak készítése: fekete-fehér 
 

0,50  lej/oldal egyszerű A4-es formátum 
 1,00   lej/ oldal dupla A4-es  formátum 
 1,00  lej/ oldal egyszerű A3-as formátum 
 2,00  lej/ oldal   dupla A3-as formátum 

13. Dokumentumok másolatainak készítése: színes 
 
 

2,00  lej/oldal  egyszerű  A4-es formátum 
4,00   lej/oldal  dupla A4-es formátum 
4,00  lej/ oldal egyszerű A3-as formátum 
8,00   lej/ oldal  dupla A3-as formátum 

 
14. A kiadványok időben történő visszaküldésének elmulasztása 

miatti szankciók 
0,10 lej/nap/kötet,  

 max. 10,00 lej/kötet 
15. Könyvtári nyilvántartási füzet   15,00  lej/db. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          



    5. számú Melléklet 
A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 
 
 

A Szilágy Megyei Kulturális és Művészeti Központ által beszedett díjak a 
2022-es évre. 

 
 

   a)  A Zilahi „Meseșul” Népi Együttes román és magyar szekció előadásainak bemutatása 
             a1) Előadások bemutatása a helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok és más közintézmények 
kérésére:   

- Díjazás 500,00 lej/ előadás- maximálisan 1 ór időtartamú előadások; 
- Díjazás 1000,00 lej/ előadás- előadások, amelyek időtartama meghaladja az 1 órát. 

Ezekhez a díjakhoz hozzáadódik az együttes utazási költsége  a rendeltetési helyre és vissza. 
          a2) A Szilágy megyei és a megyén kivüli magánjogi személyekkel, valamint a megyén kivüli 
közintézményekkel kötött szerzősések alapján nyújtott előadásokért, az előadásonkénti díj 2000,00 
lej és 5000,00 lej közötti lesz, az időtartamtól, a távolságtól, naptól függően, attól függően hogy 
támogatják-e a szállítást vagy nem. Különleges helyzetekben  5000,00 lej-nél nagyobb összeget is 
lehet igényelni.  
 

b) Néptánc órák szervezéséért a Zilahi „Meseșul” Népi Együttes - díjazása  30,00 
lej/személy/hónap.                                                        
 
           c)  Néhány kiadvány szerkesztése és terjesztése a Hagyományok és Kultura Megőrzése és    
Népszerűsitése szekció részéről: 

                                                                                                                
Szolgáltatás Díj 

Saját vagy más publikációk közzététele és terjesztése bármilyen 
formátumban  a népi kultura, a folyamatos oktatás, a tudomány, 
az irodalom területén: 

- Folyóiratok 
- folyóiratok kiegészítése 
- könyvek 
- plakátok 
- DVD –k 
- Folyóirat+könyv 

 
 

 
5,00 lej/db. 
 5,00 lej/db. 
20,00 lej/db. 
 2,00 lej/db. 
15,00 lej/db. 
10,00 lej/db. 

 
d)  A ,,Caiete Silvane'' folyóiratban és a Szilágy Megyei Kulturális és Művészeti Központ 

által kiadott egyébb kiadványokban szereplő hirdetési díjak: 
-    0,40 lej/négyzet cm  belső oldalon; 
-    0,80 lej/négyzet cm az I és IV fedélen. 

             Az ár a megrendelés mennyiségétől függően akár 20%-kal is csökkenthető. 
 

 e) A bérelhető moduláris alumínium színpad használati díja: 
- 2.500,00 lej/nap a színpad bérlése. Az ár akár 25%-kal csökkenthető, attól függően, hogy 

hány napra és milyen távolságra történik az összeszerelés. 
- a színpad összeszerelésének és szétszerelésének költségeit a rendezvény helyszínén a 

kedvezményezettek viselik. Ha a színpad szállítását a Szilágy Megyei Kulturális és Művészeti 
Központ biztosítja, a rendeltetési helyre és a visszaútra vonatkozó szállítási költségek hozzáadódnak. 

 



 f) Hangosítási rendszer bérleti díja: 
           -  3.000,00 lej/ nap – a szállítási költségeket is magába foglalja. 
         A díj összege legfeljebb 25% csökkenthető vagy növelhető, attól függően, hogy hány napra 
kötik a szerződést, és milyen távolságra van a rendezvény helyszíne.      
      g) Tandíjak – Népművészeti és Mester Iskola 
- 600 lej – tandíj/tanév a következő tantárgyakhoz: klasszikus ének, könnyűzenei éneklés, népzene 
éneklés, zongora, hegedű, elektronikus orgona, harmonika, gitár, fúvós hangszer, festés; 
- 400 lej -  tandíj/tanév a következő tantárgyakhoz: néptánc előadók, néptánc oktatók; 
- 500 lej - tandíj/tanév a következő tantárgyakhoz: ruhatervezés, szövés-varrás, festés gyeremek 
részére,florklór beavatás( népi ének-zene); 
- 900 lej – tandíj/tanév a következő tantárgyhoz: ütőhangszerek; 
- 20 lej – regisztrációs díj; 
- 30 lej – oklevél kiadási díja; 
 
     h) Jegyek árai a Szilágy Megyei Kulturalis és Művészeti Központ által szervezett 
bemutatókra: 
 -  10,00 lej és 50,00 lej között, a szervezési költségektől és a kedvezményezett személyekre 
vonatkozó jogszabályi előírásoktól függően. 
 
    i) Egyébb illetékek                                    
           -   50,00 lej/óra - a ,,Porolissum” terem bérleti díja tanfolyamok, kiállítások, különféle 
kulturális és oktatási tevékenységek számára.  

Az illeték összege tárgyalható az időszaktól és az órák számától függően, amelyekre a termet 
igénylik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. számú Melléklet 
A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
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DÍJAK 

a  Megyei Személynyilvántartásból a Szilágy Megyei Személynyilvántartási Igazgatóság által 
történő adatszolgáltatásra ,2022-es évre 

 
 
 

Szolgáltatás Díj 
 

 Az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből való adatok 
szolgáltatása  

 

 
         2,00 lej/személy 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. számú Melléklet 

A Szilágy Megyei Tanács 2021 december 29-i 183 számú határozatának a Szilágy Megyei 
Tanács hatáskörébe tartozó díjak és illetékek megállapításáról, 2022-es évre 
 
 

 
Illetékek 

a Szilágy megye tulajdonában és a Szilágy Megyei Tanács közigazgatásában lévő utak területének 
használatára a 2022-es évre 

 

Sor -
szám 

Megnevezés 
Egységes 
illetékek 

lej 

A) ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS AZ ÚTTERÜLET 
HASZNÁLATÁRA ÉS AZ   ÚTHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE 

 

1. 
Előzetes hozzájárulás az útterület használatára és az úthoz való hozzáférésre 
magánszemélyek számára 

300,00 

2. 
Előzetes hozzájárulás az útterület használatára és az úthoz való hozzáférésre a 
jogi személyek számára 

300,00 

3. 
Engedélyek kiadása az útterület használatára és az úthoz való hozzáférésre – 
magánszemélyeknek (építmények, csatlakozások, gázberendezések, víz, 
villamos energia stb.) 

75,00 

4. 
Engedélyek kiadása az útterület használatára és az úthoz való hozzáférésre – 
magánszemélyeknek – jogiszemélyek (építmények, csatlakozások, 
gázberendezések, víz, villamos energia stb.) 

200,00 

5. 
Előzetes hozzájárulás kiterjesztése az útterület használatára és az úthoz való 
hozzáférésre magánszemélyek és jogi személyek számára  

100,00 

6. 
A engedély kiterjesztése és a közúti elérhetőség  kiterjesztése – 
magánszemélyek számára (építmények, csatlakozások, gázberendezések, víz, 
villamos energia stb.) 

100,00 

B) A MEGYEI UTAK TERÜLETÉNEK ELFOGLALÁSA 

 Megnevezés Számítási egység 
Egységes 
illetékek 

lej 

7. A hirdetőtábla elhelyezése Illeték/m²/hónap 4,00 

8. 
Kereskedelmi célú hely (bódé, lakókocsi, élelmiszer- és 
nem élelmiszeripari termékek árusítására szolgáló asztal) 

Illeték /m²/hónap 4,50 

9. Gazdasági célokat szolgáló parkolóhelyek Illeték /m²/hónap 6,00 

10. 
Hozzáférés különböző objektumokhoz (benzinkutak, 
szállodák, motelek, raktárak, kereskedelmi terek, 
bemutatóterem stb.) 

 
Illeték /m²/hónap 

6,00 

C) KÁBEL- ÉS CSŐVEZETÉKEK ELHELYEZÉSE 

11. Elektromos, telefon- és TV-kábelek elhelyezése 



11.1. hosszanti és keresztirányú légi elhelyezés Illeték/m²/hónap 0,50 
11.2. aluljáró Illeték/m²/hónap 1,06 

11.3. földalatti kábel az út hosszanti irányába 
a) a közút területén, az úttesten kívűl 

Illeték/m²/hónap 
1,08 

b) az úttest alatt Illeték/m²/hónap 1,20 
c) a biztonsági zónában Illeték/m²/hónap 0,48 

11.4. Olyan oszlopok, amelyekhez a légi kábel az út 
hosszanti irányába  van rögzítve 
a) a közút területén, az úttesten kívül 

Illeték/m²/hónap 
3,00 

b) a biztonsági zónában Illeték/m²/hónap 2,30 
11.5. A hidakon és hidacskákon 
a) a technikai csatornákon 

Illeték/fm/hónap 4,30 

b) hídhoz rögzítve vagy eltérő módon a műszaki 
csatornától  

Illeték/fm/hónap 7,20 

12. Víz, csatorna, gőz és egyéb nem gyúlékony termékek, légi úton áthaladó szállítószalagok 
elhelyezkedése 
12.1. légi elhelyezés    Illeték/fm/hónap 3,30 

12.2.  átkereszteződő Illeték/fm/hónap 2,30 
12.3. föld alatt, az út hosszanti irányába 
a) a közút területén, az úttesten kívül 

Illeték/fm/hónap 2,30 

b) az úttest alatt az út hosszúságában Illeték/fm/hónap 4,00 

c) a biztonsági zónában Illeték/fm/hónap 1,70 
12.4. Légi elhelyezés az út hosszanti irányába: 
a) a közút területén, az úttesten kívül 

Illeték/fm/hónap 9,00 

b) a biztonsági zónában Illeték/fm/hónap 6,20 

12.5. A hidakon és az átereszeken: 
a) a technikai csatornákon 

Illeték/fm/hónap 23,00 

b) hídhoz rögzítve vagy a műszaki csatornától eltérő 
módon 

Illeték/fm/hónap 37,00 

 
 
JEGYZET: 
A Szilágy Megyei Tanács közigazgatában lévő útterület használati díjainak e mellékletben előírt 
alkalmazásának módja a következő: 
1. Elfogadható, hogy épületek vagy létesítmények az út területén helyezkedjenek el, feltéve, hogy azok nem 

sértik a közúti és közúti közlekedés biztonságát. 
2. Az építmények, létesítmények, bekötők, autós menedékhelyek, útfelületek és hirdetőtáblák építése vagy 

elhelyezése a helyszínre és az úthoz való hozzáférésre vonatkozó engedélynek, valamint az útterület 
használatára és az úthoz való hozzáférésre vonatkozó szerződés megkötésével történik.  
Ha az előzetes hozzájárulásban, illetve a megyei közútra vonatkozó engedélyben előírt feltételeket nem 
tartják be, valamint ha az úthasználatra és a hozzáférésre vonatkozó díjszabást nem fizetik meg, a 
tulajdonos köteles a jóváhagyott objektumut saját költségén megszüntetni vagy áthelyezni a közútkezelő 
által meghatározott időtartamon belül. 
A határozott időtartam be nem tartása esetén az objektum leszerelése / áthelyezése / bontása a tulajdonos 
költségén történik. 

3. Az objektum  meghatározott funkciójára előzetes hozzájárulást és engedélyt kell kiadni a helyszínre és az 
úthoz való hozzáférésre. A helyzet vagy a rendeltetési hely megváltoztatásakor a kedvezményezett köteles 
beszerezni a közútkezelő jóváhagyását az új helyzetre.  



4. A illeték  azon magán- és jogi személyeket terhelik, akiknek engedélyt és/vagy  hozzájárulást kell kérniük. 
5. Az illetékeket akkor is alkalmazni kell, ha a objektumok nem működnek, vagy olyan esetekben, amikor a 

velük kapcsolatos munkát leállították vagy nem fejezték be. 
6. Az illetékeket azokban az esetekben is alkalmazni kell, amikor a objektumokat a megyei közutak védelmi 

területén kívül helyezik el, de csak akkor, ha a megyei utakhoz vagy egyéb munkákhoz vezető bekötőút is 
a foglalatban vagy a biztonsági övezetben történik. 

7. Az A) pontban említett illetékeket akkor is ki kell vetni, ha a hozzájárulás vagy engedély 
meghosszabbítását kérik, kivéve azokat az eseteket, amikor célja a magánszemélyek lakóingatlanhoz való 
hozzáférése. 

8. Hirdetőtáblák esetében a tarifák hatálya alá tartozó minimális terület a panel vízszintes vetületének 
osztályozásából eredő terület, amelyhez 1,00 m-et kell hozzáadni. 

9. A B) pont 5.-dik pozicióban említett terek esetében, a minimális díjazási terület az objektum területe lesz, 
plusz a őt körbevevő 1,00 m, amelyhez hozzáadják a járműveknek az úttesten kívüli tartózkodási helyének  
területét. 

10. Szállítószalagok esetében csak a légi viteldíjat kell felszámítani. 
11. Azok a magán- és jogi személyek, akik a villamos energia továbbításától eltérő rendeltetési úttal telefon-, 

televízió- vagy más hasonló kábeleket szerelnek fel, kötelesek követni a jóváhagyási / engedélyezési jogi 
eljárást, amelyet az útterület használatára vonatkozó szerződés megkötése követ. 
A B) és C) pontokban említett , az útterület használatára vonatkozó díjszabás nem vonatkozik azokra a 
magánszemélyekre, akik lakásokat, garázsokat vagy nyaralókat, valamint a háztartási fogyasztáshoz 
szükséges közművek (víz, gáz, villamos energia,szennyvízcsatorna) hozzáférést  biztosítják. Ez a 
mentesség nem érvényes, ha a lakás vagy garázs rendeltetési helyét megváltoztatják, vagy kereskedelmi 
jellegű épületeket helyeznek el a helyszínen. 
A megyei közutak használatának díjszabása nem vonatkozik a szociális segély és oktatás 
közintézményekre és közszolgáltatásokra (kórházak, bölcsődék, idősotthonok, iskolák, óvodák) vagy a 
helyi hatóságokra. 
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TARIFÁK 
Szilágy megye tulajdonában és a Szilágy Megyei Tanács vagyonkezelésében lévő utak használatára, olyan 
járművekkel végzett szállításokra vonatkozik, amelyek túllépik a megengedett legnagyobb össztömeget, a 
legnagyobb megengedett tengelytömeget és/vagy a forgalomban lévő maximális méretek, a 2022-es évre 

 
 

Sor- 
szám A tarifa megnevezése  Számítási 

egység 
Egységár 

(euró) 
     

1. A különleges útvonalengedély és 
útvonalfeltétekek  kiadása 

illeték/ 
dokumentum 

20,00 
 

     

2. 

A 
megengedett 
legnagyobb 
össztömeg 
túllépése, 
függetlenül a 
felfüggesztés 
típusától, a 
tengelyek 
vagy kerekek 
számától 

Teljes 
tényleges 
tömeg 
(tonna) 

16,01    -20,0 

illeték x távolság 

0,25      

20,01 -25,0 0,31      

25,01 -30,0 0,38      

30,01 -35,0 0,44      

35,01 -40,0 0,50      

40,01 -45,0 0,56      

45,01 -50,0 0,62      

50,01 -55,0 1,37      

55,01 -60,0 1,49      

60,01 -65,0 1,62      
65,01 -70,0 1,74      

70,01 -75,0 1,86      

75,01 -80,0 1,99      

80,01 -85,0 2,11      

85,01 -90,0 2,24      

90,01 -95,0 2,36      

95,01 -100 2,48      

 100,0 fölött 2,48 euró + 0,13 euró minden 
0,01 - 5,0 tonna  100,00 tonna 

felett 

     

3. 

A 
megengedett 
legnagyobb 
tengelysúly 
túllépése, 
függetlenül a 
tengelyek 
vagy kerekek 
számától 

Egyszerű 
tengely 
(tonna) 

 

illeték x távolság 

Pneumatikus 
vagy azzal 

egyenértékű 

Nem 
pneumatikus 
vagy azzal 
egyenértékű 
felfüggesztések 

     

0,01    -     0,5 0,08 0,11      

0,51    -     1,0 0,22 0,30      

1,01    -     1,5 0,33 0,44      

1,51    -     2,0 0,97 1,22      

2,01    -     2,5 1,48 1,85      

2,51    -     3,0 2,16 2,71      

3,01    -     3,5 2,87 3,59      



 3,5* fölött 2,87 euró + 
1,24 euró 

minden 0,01 - 
0,5 tonna 3,5 
tonna fölött 

A pneumatikus 
felfüggesztések 
tarifái x 1,50 

 

     

Dupla 
tengely 
(tonna) 

 

0,01 - 0,5 

illerték x távolság 

    0,24        
   0,34 
    0,68   

  

0,31   
 0,44    
0,86   

 

0,51 - 1,0 
1,01  2,0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,01 - 3,0 

 

 1,02 
  1,36     
  1,79 
   2,19 

 1,28  
 1,70  
  2,24     
  2,75 

3,01 - 4,0 
4,01 - 5,0 

5,01 - 6,0 
 6,0 fölött  2,19 euró + 

1,86 euró 
minden 0,01 - 
1,0 tonna 6,0 
tonna fölött 

A pneumatikus 
felfüggesztések 

tarifái x 1,30 

     

  Tripla 
tengely 
(tonna) 

0,01 - 0,5 

illeték x távolság 

0,36  
0,44 
0,66            
1,09                      
1,52 
1,93 
2,42 
2,92 

0,46 
0,56                          
0,84                     
1,37                      
1,90                     
2,42                      
3,04                     
3,65 

0,51 - 1,0 
1,01 - 2,0 
2,01 - 3,0 
3,01 - 4,0 
4,01 - 5,0 
5,01 - 6,0 
6,01 - 7,0 

 
 

7,00 fölött  2,92 euró + 
1,24 euró 

minden 0,01 - 
1,0 tona 7,0 
tonna fölött 

A pneumatikus 
felfüggesztések 

tarifái x 1,50 

     

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tengelyek 
megengedett 
legnagyobb 
méreteinek 
túllépése, a 
tengelyek 
vagy 
kerekek 
számától 
függetlenül 
 

hosszúság 
(méter) 

0,01  -  2,00 illeték x távolság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
illeték x távolság 

0,04      

2.01 -  3,00 0,10      

3,01  -  4,00 0,17      

4,01  - 5,00 0,23      

5,01  -  6,00 0,29      

        6,0 fölött 
 

0,29 euró + 0,06 euró minden 
0,01 – 1,0 méter 6,0 méter 

fölött 

     

szélesség 
(méter) 

 

0,01  -  0,50 
 

0,13      

0,51  -  1,00 0,25      



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,01  -  1,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
illeték x távolság 
 

0,38      

1,51  -  2,00 0,50      

2,01  -  2,50 1,12      

2,51  -  3,00 1,71      

   3,01  -  3,50 2,31      

3,51  -  4,00 2,89      

4,00 fölött 2,89 euró + 0,62 euró minden 
0,01 - 0,50 méter 4,0 méter 

fölött 

     

magasság 
(méter) 

0,01  -  0,25 
 

0,07      

0,26  -  0,50 0,13      

0,51  -1.00 0,25      

1,01  -  1,50 0,38      

1,51  -  2,00 0,50      

2,01  -  2,50 1,10      

2,51  - 3,00 1,69      

3,01  -  3,50 2,29      

3,51  -  4,00 2,89      

 4,00 fölött 2,89 euró + 0,62 euró minden 
0,01 - 0,50 méter 4,0 méter 

fölött 

     

5. Újramérés esetén illeték/művelet 50,00      

6. Díjbecslés a megengedett maximális határértékek 
túllépésére illeték/becslés 20,00 

     

 
 
JEGYZET: 

A román magánszemélyek és jogi személyek az euróban kifejezett tarifát a Román Nemzeti Bank által 
közölt, a díjfizetés napját megelőző hónap utolsó napjára érvényes, euróban kifejezett díjszabás szerint fizetik. 

A tarifa megfizetését megelőző hónap utolsó napjára érvényes átváltási árfolyam a Román Nemzeti 
Bank által az adott hónap utolsó előtti munkanapján közölt átváltási árfolyamot jelenti. 

 A külföldi magánszemélyek és jogi személyek euróban vagy más, a devizapiacon jegyzett, szabadon 
átváltható pénznemben fizetnek a Román Nemzeti Bank által a fizetés hónapját megelőző hónap utolsó előtti 
munkanapján közölt, euróban kifejezett díjszabásnak megfelelő pénznemben kifejezett díjszabással. 

A külföldi magánszemélyek és jogi személyek a Román Nemzeti Bank által közölt, a díjfizetés napját 
megelőző hónap utolsó napjára érvényes, euróban kifejezett tarifát lejben is fizethetik. 
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Díjak 

a Szilágy Megyei Tanács saját szakaparátusa álltal biztosított szolgáltatásokért  
a 2022-es évre 

 

Sor- 
szám 

 
A szolgáltatás megnevezése 

Felszámított díjak 
lej 

1.  a Megyei Tanács levéltárában található 
dokumentumok másolatainak kiadása 

3,50 lej/oldal A4; 6,00 lej/lap A4 
5,00 lej/oldal A3 

2. Az urbanisztikai és tereprendezési 
dokumentumok másolatainak kiadása 

9,00 lej/oldal A4;  10,00 lej/lap A4 
16,00 lej/oldal A3; 17,00 lej/lap A3 

3. 

Termek bérbe adása: minősítő 
tanfolyamok,továbbképzések, 
konferenciák és szimpóziumok 
szervezésére, a Szilágy megye 
tulajdonában lévő Szilágybagos 
községben található ingatlanban 

230,00 lej/nap 

4. 
Szobák bérbe adása a Szilágy megye 
tulajdonában lévő Szilágybagos 
községben található ingatlanban 

45,00 lej/éjszaka 

5. 

A Zilahi, Piața 1 Decembrie 1918,11 
sz.,alatti ingetlanban található „Európai 
Párbeszédek" terem bérbe adása, 
tanfolyamok, kiállítások, különböző 
kulturális oktatási tevékenységek 
számára 

420,00 lej/óra 

6. A Római Porolissum Táborban tartott 
rendezvények alkalmából standok 
elhelyezésének díja 

20,00 lej/ m² /nap 

 
7. 

„Római táborkör Szilágy megyében” 
projekt megvalósításából származó 
örökségvédelmi célok látogatási díjai 
 

Felnőtt           – 6,00 lej/ személy 
Nyugdíjas    –  3,00 lej/ személy 
Gyerek            –  2,00 lej/ személy 
Filmezés/fényképezés- 200,00 lej/óra 

A Római Poroliss és Vármező Táborok 
látogatási díja karkötővel rendelkező 
személyek számára 

4,00 lej/személy 

 
8. 

Menetrend szerinti járatokkal történő 
személyszállítási útvonalengedély 
kiadása 

 
48,00 lej/járat/év 

9. A kiadott útvonalengedély cserélye 
elvesztés, sérülés, lopás esetén 

134,00 lej 



Sor- 
szám 

 
A szolgáltatás megnevezése 

Felszámított díjak 
lej 

10. A terület tulajdonjogát igazoló okirat 
kiállításának díja állami tőkével 
rendelkező kereskedelmi társaságok 
számára 

80,00 lej 

11. Az állami tőkével rendelkező vállalatok 
dokumentációjának ellenőrzéséért és 
jóváhagyásáért fizetendő díj 

40,00 lej 

12. A Zilahi Megyei Sürgősségi Korház 
parkolójának használati díja: 
 

- az első 15 perc               – Ingyenes 
- 7,00 – 20,00  óra között- 2,50 lej/óra 
- 20,00 – 7,00 óra között -  0,50 lej/óra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordításért felelős: Seres Judith-Réka, jogtanácsos 
 
 


