
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2017. (…….) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) 

Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) 

pontjában és 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 10. § (4), és 13. § (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros 

XIII. kerület közigazgatási területén, külön jogszabály szerint kialakított várakozási övezetben 

található 

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

tulajdonában álló, helyi közutakra, terekre, parkokra, egyéb közterületekre, valamint 

b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető várakozási területként üzemeltetett magánutakra, 

magánterületekre, továbbá 

c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő 

üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg.” 

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

3. § Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 

Dr. Bujdosó Sándor  Dr. Tóth József 

jegyző polgármester 
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Melléklet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. 

(…….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. 

(VI.28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról 

1. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati 

rendelethez 

A várakozási övezet zónák szerinti felosztása 

 

1. zóna Szent István körút páros oldala – Nyugati tér – Váci út páros oldala – 

Lehel út páros oldala – Bulcsú utca páratlan oldala – Szabolcs utca – 

Dózsa György út – Vágány utca – Róbert Károly körút páratlan oldala 

– Duna pesti ága, valamint a Szabolcs köz 

2. zóna Róbert Károly körút páros oldala – Dévényi utca – Szegedi út páratlan 

oldala – Tatai utca páros oldala – Kámfor utca – Balzsam utca – Újpesti 

vasúti összekötő híd – Duna pesti ága által határolt terület (a Népsziget 

területét kivéve) 
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Általános indokolás 

 

 

A közterületen történő parkolási lehetőségek kialakítását, fejlesztését Önkormányzatunk 

minden esetben az aktuális környezeti adottságoknak, jogszabályi követelményeknek 

megfelelően, elsősorban a lakossági igények figyelembevételével végezte. A bevezetések előtt 

minden esetben döntés előkészítő tanulmánykészült, a kiviteli tervek társadalmi részvétellel, a 

területtel érintett lakosság bevonásával születtek meg. 

 

Ennek eredményeként a szabályozási szempontból várakozási övezet részét képező Gyöngyösi 

utca – Reitter Ferenc utca – Kámfor utca – Göncöl utca által határolt területen az itt élő lakosok 

döntő többségének kérésére parkolójegy-kiadó automaták telepítésére, fizető várakozóhelyek 

üzemeltetésére nem kerül sor.  

 

Az egységes lakossági szolgáltatás fenntartása érdekében a jogalkotó a parkolás-üzemeltetésből 

kimaradó területen is biztosítja, hogy az itt élő lakosok a szomszédos 2. várakozási zóna 

területén díjmentesen tudják igénybe venni a közterületi parkolóhelyeket. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet tárgyi hatályának pontosítása, a módosítás céljához igazodóan annak egyértelművé 

tétele, hogy a rendelet nemcsak a fizető várakozási övezetként üzemeltetett területekre terjed 

ki. 

 

2. §-hoz 

 

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 10. § (1) bekezdése értelmében lakossági várakozási 

hozzájárulás minden lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén 

van.  

 

A Közgyűlési rendelet 10. § (4) bekezdés szerint a lakossági várakozási hozzájárulás az adott 

kerület – amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra 

osztotta, akkor az adott zóna – kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 

időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

 

Kerületünk a fővárosi rendelet felhatalmazása alapján a várakozási övezetet zónákra osztotta, a 

parkolási engedélyek a lakóhely szerint kiadott zónán belül érvényesek. 

 

A Közgyűlési rendelet 13. § (2) bekezdése arra is felhatalmazza a kerületi önkormányzatok 

képviselő-testületét, hogy a hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait, a kedvezményes 

várakozásra jogosultak körének bővítését saját rendeletükben szabályozzák. 

 

Az Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról 

szóló 19/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében körül határolt 2. 

zóna kiterjesztésével a várakozási övezetben élő, de üzemeltetésbe be nem vont terület lakói is 

élhetnek a lakossági várakozási hozzájárulás kedvezményével. 
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3. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének napját rögzítő rendelkezés. 
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19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének szabályozásáról 

Módosítás előtt Módosítás után 

1.§ 

A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros XIII. 

kerület közigazgatási területén, külön 

jogszabály szerint kialakított várakozási 

övezetben található 

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában álló, és fizető 

várakozási területként üzemeltetett helyi 

közutakra, terekre, parkokra, egyéb 

közterületekre, valamint 

b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető 

várakozási területként üzemeltetett 

magánutakra, magánterületekre, továbbá 

c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, 

amelyek fizető várakozóhelyekként történő 

üzemeltetésével a tulajdonos az 

Önkormányzatot bízta meg. 

1.§ 

A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros XIII. 

kerület közigazgatási területén, külön 

jogszabály szerint kialakított várakozási 

övezetben található 

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában álló, helyi 

közutakra, terekre, parkokra, egyéb 

közterületekre, valamint 

b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető 

várakozási területként üzemeltetett 

magánutakra, magánterületekre, továbbá 

c) a fővárosi tulajdonú közutakra, 

közterületre, amelyek fizető 

várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a 

tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg. 

A várakozási övezet zónák szerinti felosztása 

1. zóna Szent István körút páros oldala 

– Nyugati tér – Váci út páros 

oldala – Lehel út páros oldala – 

Bulcsú utca páratlan oldala – 

Szabolcs utca – Dózsa György 

út – Vágány utca – Róbert 

Károly körút páratlan oldala – 

Duna pesti ága, valamint a 

Szabolcs köz 

2. zóna Róbert Károly körút páros 

oldala – Dévényi utca – 

Szegedi út páratlan oldala – 

Tatai utca páros oldala – 

Kámfor utca – Reitter Ferenc 

utca – Gyöngyösi utca – 

Göncöl utca – Kámfor utca – 

Balzsam utca – Újpesti vasúti 

összekötő híd – Duna pesti ága 

által határolt terület (a 

Népsziget területét kivéve) 
 

A várakozási övezet zónák szerinti 

felosztása 

1. zóna Szent István körút páros oldala 

– Nyugati tér – Váci út páros 

oldala – Lehel út páros oldala – 

Bulcsú utca páratlan oldala – 

Szabolcs utca – Dózsa György 

út – Vágány utca – Róbert 

Károly körút páratlan oldala – 

Duna pesti ága, valamint a 

Szabolcs köz 

2. zóna Róbert Károly körút páros 

oldala – Dévényi utca – Szegedi 

út páratlan oldala – Tatai utca 

páros oldala – Kámfor utca – 

Balzsam utca – Újpesti vasúti 

összekötő híd – Duna pesti ága 

által határolt terület (a 

Népsziget területét kivéve) 
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