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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
10/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 48. § (2) bekezdésében az
„a (3) bekezdésben meghatározottak” szövegrész helyébe az „a (3)–(3a) bekezdésben meghatározottak” szöveg lép.
(2) A Rendelet 48. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön
jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és
pótdíj megfizetése alól, ha
a) a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy
vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél
hosszabb idő, vagy
b) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte,
de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy
azt hátlappal felfelé helyezte el,
és az a) vagy a b) pontban előírt feltételek teljesülése a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az
eredeti parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés
megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában
korlátozott személy eredeti parkolási igazolványának a
bemutatásával igazolta.”
2. §
Nem lép hatályba a fővárosi közlekedést érintő egyes
fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló
7/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése.

3. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. április 3-án lép hatályba.
(2) A rendelet 2. §-a 2016. április 2-án lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 3.) Főv.
Kgy. rendelet (Rendelet Módosítás) érintette a Budapest
főváros közigazgatási területén a járművek várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Parkolási Rendelet) egyes olyan szabályait (utólagos bemutatás,
türelmi idő) is, amelyeknek a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (Kkt.) vonatkozó szabályaival összhangban való egyértelmű és egységes értelmezése érdekében szükséges a Parkolási Rendelet pontosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Kkt. 15/C. § (1) bekezdése szerint meghatározott
esetekben 5, illetve 15 perces ún. türelmi időn belül még
nem szankcionálható a díjfizetés nélküli közúti várakozás (azaz nem kell egyórai várakozási díjat, továbbá pótdíjat fizetni). Nem szabályozott azonban a várakozási díj
megfizetése előtti azon időtartam, amíg a gépjármű vezetője a gépjárművétől elmegy a parkolójegy-kiadó automatáig, ott parkolójegyet vált, visszamegy a gépjárművéhez és a parkolójegyét kihelyezi, vagy meggyőződik
a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer zónakódjáról és elindítja a mobiltelefonos parkolási díjfizetési
rendszert.
A Parkolási Rendelet korábbi módosítása és a Kkt.
szabályozása közti összhang megteremtése és az egyértelmű jogszabály-értelmezés érdekében szükséges a
Parkolási Rendeletet módosítani. Ennek megfelelően a
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javaslat a Parkolási Rendeletben már szereplő ilyen rendelkezést úgy pontosítja, hogy a mozgásában korlátozottakra vonatkozó – külön jogszabályban biztosított –
díjmentességre figyelemmel szabályozott eseten túl a
gépjármű üzemben tartója akkor is mentesül a Kkt.-ban
meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a várakozási díj megfizetése e rendelet szabályai szerint megtörtént, de az ellenőrzés időpontja és
a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el
5 percnél hosszabb idő, és ezt a gépjármű üzemben tartója a Parkolási Rendeletben szabályozott megfelelő módon igazolni tudja.

639
A 2. §-hoz

A Parkolási Rendelet új szöveggel történő módosításával egyidejűleg a Parkolási Rendelet még hatályba nem
lépett korábbi módosításának vonatkozó része – a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 111. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – nem
lép hatályba.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, összhangban a Rendelet Módosítás hatálybalépésével.

s

640

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2016. március 31.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §
(4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 13/B. § (1) bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) A József Attila lakótelep várakozási övezet területe: A IX. kerületben az Ecseri út–Epreserdő utca–Ifjúmunkás utca–Pöttyös utca–Dési Huber utca–Toronyház
utca–Ifjúmunkás utca–Csárdás köz–Egyetértés utca–
Távíró utca–Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber
utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is.”
2. §
A Rendelet 39. § (1) bekezdésében található felsorolás
a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a Budapesti Nyomozó Ügyészség”
3. §
A Rendelet 1. melléklet „3 órás maximális várakozási
idejű területek” cím IX. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„IX. kerület:
A Fővám tér–Vámház körút–Kálvin tér–Üllői út–
Nagyvárad tér–Vágóhíd utca–Soroksári út–Déli határoló út–Gizella sétány–Boráros tér–Közraktár utca által
határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;
valamint az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a
Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház közötti szakasza.”

4. §
A Rendelet 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím II. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasza; továbbá a Szilágyi Erzsébet
fasor–Gábor Áron utca–Pasaréti út–Radna utca–Hermann Ottó utca–Lórántffy Zsuzsanna út–Fillér utca–Lévay utca–Alvinci út–Bimbó út–Alsó Törökvész út–Eszter
utca–Áldás utca–Szemlőhegy utca–Józsefhegyi utca–
Csejtei utca–Pusztaszeri út–Szépvölgyi út–Árpád fejedelem útja–Margit körút–Margit utca–Rómer Flóris utca–
Szemlőhegy utca–Ady Endre utca–Bimbó út–Ribáry
utca–Marczibányi tér–Garas utca–Trombitás út által határolt terület (kivéve a Szemlőhegy utcát, a Józsefhegyi
utcát, a Csejtei utcát, a Margit körutat, a Margit utcát, a
Rómer Flóris utcát, az Ady Endre utcát, a Bimbó utat, a
Ribáry utcát, a Garas utcát és a Mecset utcát), beleértve
a határoló utakat és tereket.”
5. §
A Rendelet 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli
területek” cím IX. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„IX. kerület:
Az Ecseri út–Epreserdő utca–Ifjúmunkás utca–Pöt�työs utca–Dési Huber utca–Toronyház utca–Ifjúmunkás
utca–Csárdás köz–Egyetértés utca–Távíró utca–Üllői út
szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló
utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde
utca közötti szakaszát is.”
6. §
A Rendelet 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím II.
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és Házmán
utca közötti szakasza.”
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7. §

INDOKOLÁS

A Rendelet 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím II.
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Általános indokolás

„II. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor Áron utca–Pasaréti
út–Radna utca–Hermann Ottó utca–Lórántffy Zsuzsanna út–Fillér utca–Lévay utca–Alvinci út–Bimbó út–Alsó
Törökvész út–Eszter utca–Áldás utca–Szemlőhegy utca–
Józsefhegyi utca–Csejtei utca–Pusztaszeri út–Szépvölgyi
út–Árpád fejedelem útja–Margit körút–Margit utca–
Rómer Flóris utca–Szemlőhegy utca–Ady Endre utca–
Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Garas utca–
Trombitás út által határolt terület (kivéve a Szemlőhegy
utcát, a Józsefhegyi utcát, a Csejtei utcát, a Margit körutat, a Margit utcát, a Rómer Flóris utcát, az Ady Endre utcát, a Bimbó utat, a Ribáry utcát, a Garas utcát, a
Trombitás utat és a Mecset utcát), beleértve a határoló
utakat és tereket.”
8. §
A Rendelet 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím
IX. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„IX. kerület:
Az Üllői út–Nagyvárad tér–Vágóhíd utca–Soroksári
út–Déli határoló út–Gizella sétány–Ipar köz–Ipar utca–
Bokréta utca által határolt terület, beleértve – az Ipar
köz, az Ipar utca és a Bokréta utca kivételével – a határoló utakat és tereket is; az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház
közötti szakasza; valamint az Ecseri út–Epreserdő utca–
Ifjúmunkás utca–Pöttyös utca–Dési Huber utca–Toronyház utca–Ifjúmunkás utca–Csárdás köz–Egyetértés utca–
Távíró utca–Üllői út szervizútja által határolt terület,
beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Ferde
utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber
utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is.”

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosítását Budapest Főváros
II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, Budapest
Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat polgármestere és a Fővárosi Főügyész kezdeményezte.
Részletes indokolás
Az 1., 3., 5. és 8. §-okhoz
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2013. (XI. 7.) határozatával kezdeményezte a Rendelet módosítását, melyet
a Fővárosi Közgyűlés 2016. február 17-i ülésén tárgyalt
és a fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 3.) Főv.
Kgy. rendelet megalkotásával el is fogadott.
A döntés végrehajtásának megkezdése során felmerült, hogy a módosítás nem tartalmazza az Albert Flórián utat, illetve a József Attila lakótelepen a Pöttyös utca
metróállomás vonzáskörzetéből a Pöttyös utca–Dési Huber utca–Toronyház utca–Ifjúmunkás utca által határolt
területet. Az Albert Flórián út a rendeletmódosítás során
díjfizetésre kötelezett területbővítés szerves részét képezi, a József Attila lakótelep említett része pedig a szabályozás bevezetését követően a parkolási igények áthúzódása okán túlterheltté válik.
A tervezett férőhelyszám egyik esetben sem haladja meg az övezetben található várakozóhelyek számának
10 százalékát, így az utak forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat
35.15. bc) pontja szerint előzetes telítettségvizsgálat elvégzése nem szükséges.

9. §

A 2. §-hoz

Hatályát veszti a Rendelet 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek” cím „Mindennap 0.00 órától 24.00 óráig üzemelő várakozási övezetek:” rendelkezésének 4. pontja.

A Fővárosi Főügyész kérelmezte, hogy a Budapesti
Nyomozó Ügyészség használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt gépjárművek
is megkaphassák a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást. A kérelmet azzal indokolta, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség a büntetőeljárások nyomozása során az elkövetők, valamint a bizonyítási eszközök
felkutatása érdekében – a különböző rendőri szervekhez hasonlóan – rengeteg nyomozási cselekményt végez,
amelyhez elengedhetetlenül szükséges a szolgálati gépkocsik használata. A hivatali feladatok elvégzése során
az ügyészségi szolgálati gépkocsik várakozása és a nyo-

10. §
E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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mozási cselekmények elvégzéséhez szükséges területekre való behajtása, várakozása gyakori problémát okoz.
A nyomozási cselekmények elvégzését rendkívüli módon megkönnyíti, ha a Budapesti Nyomozó Ügyészség
használatában lévő gépjárművek városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással rendelkeznek.

sek elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben meghatározott telítettségvizsgálat elkészült, amely
adatai alapján a terület várakozási övezetbe való bevonása indokolt.

A 4. és a 7. §-okhoz

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 33/2016.
(II. 25.) képviselő-testületi határozatával kezdeményezte, hogy a Parkolási Rendelet 1., 2. és 5. mellékletében
meghatározott, Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit utca és
Házmán utca közötti szakasza) várakozási övezet üzemideje 0.00–24.00 időszakról 8.00–18.00 időszakra, az
időszaktól függő 4. és 5. díjtétel pedig csak 4. díjtételre módosuljon.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 32/2016.
(II. 25.) képviselő-testületi határozatával kezdeményezte a Parkolási Rendelet 1. és. 2. mellékletében meghatározott várakozási övezet bővítését a Rómer Flóris
utca–Szemlőhegy utca–Józsefhegyi utca–Csejtei utca–
Pusztaszeri út–Felhévízi utca–Daru utca–Kolozsvári Tamás utca–Ürömi utca–Frankel Leó utca–Margit utca által határolt területtel, nem beleértve Szemlőhegy utcát, a
Józsefhegyi utcát, a Csejtei utcát, a Mecset utcát, a Darázs utcát, a Daru utcát, a Kolozsvári Tamás utca zsákutcaszakaszát és a Kavics utca Frankel Leó utcából nyíló
zsákutcaszakaszát. A kezdeményezés a területet az időtartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételek közé javasolja besorolni.
A díjfizetés bevezetéséhez szükséges, a Kkt.-ban, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzé-

A 6. és a 9. §-okhoz

Mivel ez a terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, így annak üzemeltetésére egyébként csak a
két önkormányzat közötti parkolásüzemeltetési megállapodás hatálybalépését követően kerülhet sor.
A 10. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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