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Hatźr ozati j av asLat a bizottsélg szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáď Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|ótenesztés mestársvalását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 2009. december Z-tn, a 482/2009. (xII. 2) számil
hatźrozatában döntött a józsefuárosi közterületi parkoltatás ĺinálló megvalósításaról. A testtileti
hatĺározatoknak megfeletóen, a parkolási rendszeľ üzemeltetése 2013. november 01.-től a Józsefuárosi
Parkolás-iizemeltetési Szolgálat által történik.

tr. A beterjesztés indokolása

A Budapest ffiváľos közigazgatási területén a jáľművel várakozás rendjének egységes kialakításráról, a
várakozÁs díjĺáról és az üzemképtelen jármĺÍvek tárolásának szabá|yairől sző|ő 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kry.
ľendelet a|apjźn a józsefuárosi díjťlzető zóna jelenlega Rákóczi út _ Baross tér _ Kerepesi út - Lóvásár utca -
Mosonyiutca-Festeticsutca_Fiumei ift_orcry út_Nagyváľadtér_Üu0ĺĺt-Kálvintéľ_Múzeumkörút
áitalhatáro|t terület, beleéľtve a hatĺáro|ó utakat és tereket, valamint aLővźsźr utcát.

Az elmúlt években töľtént díjfizető zőnabővités a fenti területekből ténylegesen a Rĺákóczi út _ Baross tér _
Kerepesit|t_LővźLsźLrutca-Mosonyiutca-Festeticsutca_Fiumeiút-TelekiLźsz|őtér.Népszíĺlházu_
Karácsony S. utca _ Baross utca _ Orczy út _ Visi I. utca - Szeszgyár utcé_.-.Csg_bánc utca - Kálváľia utca
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(Kőris utcáig) _ Kálvária tér _ Illés utca - Koľányi S. utca - Üll0ĺ út - Kálvin téľ _ Múzeum körút által
határolt teriilet, beleéľtve a hatráľoló utakat és tereket, valamint aLővásár utcát <jleli fel.

A Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat feladata a parkolás-üzemeltetés. A paľkolási feszültségek
kezelése, a parkolás-gazdá|kodás eľedményessége érdekében folyamatosan vizsgźija és méri Józsefuáros
közteriiletein a vtrakozźlsi igényeket, figyelemmeĺ kíséri a k<izterületen a keľeslet-kínálat egyensúlyának
alakulását, elsődlegesen ťlgyelve a keriileti lakosok parkolóhely ellátottságát.

Az elmúlt négy-és fél év parkolás.iizemeltetési tapaszta|atai ,łzt mutatják, hogy a dijfizető övezetek |latáraín,
va|amint a dijfizetésre nem kötelezett területeken a parkolási feszültségek olyan jelentősmértékben

megnövekedtek, hogy szükségessé tették a Képviselő-testiilet újabb döntéshozata|át.

trI. Tényál|ás

A parkolás-Ĺizemeltetés elsősorban olyan forgalomszabályozźsi eszköz' mely aľra hivatott, hogy az adott
területen jelentkező paľkolási feszültségeket megszüntesse. A Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat
szakmai álláspontja mellett a Budapest fováľos kilzigazgatźlsi teľületén a járművel váľakozás rendjének
egységes kialakításaľól, a várakozäs dijźről és az ijzemképtelen járművek tárolásának szabźůyairő| sző|ő
30l20I0. (vI. 4.) Főv. Kgy. ľendelet szĺikséges módosításáľa vonatkozó javaslattal együtt kerül
előterjesztésre ( 1. sámú melléklet).

Az elmúlt év tapaszta|atai a|apján a parkolási feszültségek a várakozźlsi övezetnek ki nem jelölt józsefuárosi
terĺileteken is megjelentek, az ott élő polgároktól rendszeresen jelzés érkezik, hogy szükségesnek tartjek a
várakozási övezeteket a kerület teljes teľületére kiterjesĺeni. (Ez aló| csak a Salgótarjáni út és a Salgótarjáni
rit _Hungária krt. kereszteződés melletti MAV telep jelent kivételt.) Jeleznem szükséges, hogy az övezetek
kiteľjesĺése során elengedhetetlen az abba tartoző Fővárosi onkoľmányzat tulajdonźt képezó területek
(kivéve a Kőbányai tlt orcry tér és Könyves Kálmán köľút közötti szakasza _ kínai piac vonzáskörzete -
mely a kerületben a|kalmazott parkolási rendszer a|ka|mazźsźtval nem működtethető) bevonása is, különben
e teľĺileteken - mivel azokon parko|ási díjat nem kel| ťlzetni _ kezelhetetlen parkolási fesziiltségek
jelentkeznének. (A javasolt új övezeteket az 2. és 3., a térképi megjelenítését pedig a 4. számű melléklet
lartalmazza.)

A Tisztviselőtelep és a Kolónia vonatkozasóban

Az előterjesztésben elsőként szereplő . az e|mtit években többször megvizsgált teľület az orczy út - Golgota
utca _ Bláthy o. utca - Vajda Péter utca - Könyves Kálmán krt. _ Üllői tlt źúta| hatrárolt terület.

A Képviselő-testtilet 289/2013. (vII.l7.) száműhatźlrozatźtnak megfelelőęn20|3. július 31.-én kelt Tarlós
István főpolgáľmester Úľhoz íľt levélben kezdeményeztem a3ol2ol0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szükséges
módosítását az,Ülai it _ Orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca _ Könyves Kálmán krt. által
hatĺárolt területen a tarifális parkolás.szabéůyozéls bevezetése érdekében, azoĺban a Fővárosi Közgyulés 2013.
augusztus 01.-2014. októbeľ 26.-ignemtárgya|taakértdijfizető övezetľe vonatkozó javaslatunkat.

A 2013 . 07 . |7 .-i Képviselő-testĺileti döntés óta e|végzett mérések ugyanakkor igazo|tźtk, hogy már nemcsak
a Tisztviselőtelep fent jelzett teriiletein, hanem az Orczy |it (Kőbányai út - Nagyváľad tér) szakaszán,
továbbá a Kolónián (Vajda Péter utca - Delej utca - Golgota utca - Bláthy o. utca által határolt teľtileten) is
jelentős parkolási feszültségek észlelhetőek.

A 2014. június 11-én (szerda) és június 17-én (kedd) végzett parkolás vizsgáůat (2. számű melléklet)
megeľősítette a 2010., 20|2. il|ęNe a 20|3. évben készült tanulmiányok megállapítźsait, miszerint a
Tisztviselőtelep számos részén és a Kolónia teľületén parkolási feszültségek észlelhetőek. E területek
elsősorban a Heim Pźikórhźz és vonzáskörzete, a Könyves Kálmán kľt. illetve az orczy út, valamint a Vajda
Péter utca térsége. A vizsgálatok alapjrán indokolt a Tisztviselőtelepen és a Kolónián (orczy út - Golgota
utca_ Bláthy o. utca - Vajda Péter utca - Könyves Kálmán krt. _ Üllői t't źL|ta| hatĺáľolt teľület) a tariflílis
parkolás-szab á'|y ozás bevezetése.

A felvétel <isszegzését követően a következő megá|lapítźtsokat tetti.ik:

A l0 és 16 őraközött időszakban



. a2 őrźtná]r rövidebb idejű várakozźsiigény 20oÁ (e|őírźts legalább 20%) a|átogatő forgalommal
egyutt30%.

. a7' egész napos várakozts 30Yo, a munkába jáľó forgalom pedig 33% voĺt.

A telítettség źft|aga a méľt időszakban: 83"/o (e|óirźts legalább 70%).

Mindkét adat a jogszabályban rogzitett kritériumok szeľint az övezet kijelölését lehetővé teszi.

A teľület jelenleg nem taľtozik a Budapest fóváros közigazgatási területén a jĺármiĺvel vźľakozás rendjének
egységes kialakítlísrárő|, a vźrakozás díjáről és az üzemképtelen jáľmíĺvek tárolásának szabźůyozásźlrő| szó|ó
30l20I0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete ,,Yárakozási övezetek dĺitételek szerinti felsorolása''
szerint várakozási övezetekbe, ezért aĺnak módosítását kezdeményezni szükséges, aza|ábbiak szerint:

o Javasolom a Tlsztviselőtelep és a Kolónia bevonđsót külön zónaként a tarifiźlis parkollźs-szabdlyo-
Z'dsba, mivel a határoló főritvonalakon elhelyezkedő intézmények _ elsősorban a Heim Pái korház,
va|amint a,,kínai piac'' _ Ganz teriilet) - várakozźtsi igénye ma e teľiileten kertil kielégítésre.

o Ą három különböző díjtételĺĺ terĺiletet célszeľű bevezetni:

o 3. díjtételű terület' 350 Ft/óra

Az Üllői út - Delej utca - Rezső tér- Gaźi Mózes utca źútai'hatźrollt terület, be|eérfue - az
Ütt0i tt és a Rezső téľ kivételével _ a határoló utakat és tereket.

o 4. dijtéte|ti terület 265 Ftlőra

Az Ullői rit - Könyves Kálmán körut - Elnök utca - oľczy út - Batsányi utca - Delej utca -
Rezső tér - Gaáů Mózes utca által határolt teriilet' beleértve - az Elnök utca, a Ga^ál Mózes
utca kivételével - a hatrároló utakat és tereket.

o 5. díjtételű teriilet I75 Ft/őra

Az Elnök utca - Könyves Kálmán körut - Vajda Péter utca _ Bláthy o. utca - Golgota utca
_ Orcz-l ilt źůtal hatĺárolt teľület. beleérľve a hatĺároló utakat és tereket.

Figyelemmel a paľkolási szokásokľa a teljes területen munkanapokon 08.00 . 18.00 óra kiizött a 4 órds
maximdlis vdrakozósi idejííteň|et bevezetése javasolt a fenti díjtételekkel.

A Szózados negled vonatkozásában

A20|4.június 10-én (kedden) és 19-én (csiitöľtökön) elvégzett statikus paľkolás vizsgźilat megeľősítette,
hogy a Kerepesi rit - Hungáľia kľt. - Salgótaľjáni út _ Asztalos Sándor utca źita| hatarolt terület (Százados út
térsége) egyes részein parkolási feszĹiltségek észlelhetőek. (E méľés je|ezte, hogy a 2013. június l3-án
(kedden) és június 20-án (csütöľtökön) e|végzett mérésekhez képest a parkolási feszi.iltségek tovább
nö'vekedtek. Ennek oka elsősorban a P+R igény jelentős növekedése.)

A teľtileteken az a|źlbbi elhatĺáľolással végeztiink vizsgálatot 20|4. jűnius 10-én (kedden) és június 19-én
(cstitörtökön) 0700 és 1730 között.

I) DéIi teriilet: a Ciprus utcaazAsztalos Sándor utca és aSzÍaados utca között, Szźnados utca a Ciprus
utca és a Hungária kľt. között, Salgótarjáni út a Hungária krt. és Szĺázados utca között, Asztalos
Sándor utca a Salgótaľjáni út és a Ciprus utca kö'zött;

2) Keleti teriilet: a Százados utca a Keľepesi út és a Ciprus utca között, Ciprus utca a Százados utca és
az Hungźtria kľt. és a Szánados utca között, a Hős utca a Hungária kľt. és Szźnados utca között,
Stróbl Alajos utca a Hungária kĺ. és Szźzados utca között, valamint a Tisztes utca, a Szörény utca'
illetve a Szörény köz;

3) NyugatÍ teriilet: az Asztalos Sándor utca a Kerepesi út és a Ciprus utca között, stľóbl Alajos utca a
Szźu;ados utca és az Asztalos Sándor utca között, az osztáůy utca a Tisztes utca és a Stróbl Alajos
utca között, valamint aStrźnsautca, a Strrázsa köz

A felvétel összegzésétkövetően a 10 és |6 őraközötti időszakban: 
?



. a2 őrźnái ľövidebb idejű várakozásiigény 20% (e|oírźts legalább 20%) a|źtogatő forgalommal
egyutt2T%o.

. az egész napos vźrakoztts 4I%o, a munkába járó forgalom pedig26%ovo|t.

o Ą telítettség źtt|aga a mért időszakban: 75%o (e|óiráts legalább 70%).

Mindkét adat a jogszabályban rogzített kriteriumok szerint az övezet kije|ölését lehetővé teszi.

Ez a terület sem taľtozik jelenleg a Budapest főváros közigazgatźlsi területén a jrírművel vźrakozás rendjének
egységes kialakítasáró|, a vźtrakozÍts díjáróI és az üzemképtelen jármĺĺvek tárolásának szabéiyozásźtrő| sző|ő
30120|0. (VI. 4.) Főv. Kry. rendelet 2. melléklete ,,Yárakozási övezetek díjtételek szerinti felsoľolásď'
szerint várakozási övezetekbe, ezért annak módosítását kezdeményezni szükséges, mely során a következő
díj övezetre teszek j avaslatot:

o A teriileten javasolt dffizetés munkanapokon 08.00 . 18,00 óra közijtt _ 5. díjtétel: I75 Ft/óra' 4
órds maximdlis vdrakoztźsi ídejűĺ terüIet

Az e|óterjesztés 3. számú mellékletként bemutatott vizsgálatok eredményei itt is bizonyítják, hory a
vizsgá|atba bevont területek többségén a rendelkezésre álló várakozóhelyek száma jelentősen elmarad a

vźtrakozási igényektől, komoly parkolási feszültségeket okozva a területen.

A paľkolás-ellenőrzés tér- és időbeni kiterjesztésére vonatkozó javaslat elsődleges célja, hogy a
Józsefuárosban jelentkezo, és a következő években varhatóan egyre fokozódó parkolási feszültségekre
megoldást nyújtson.

Iv. Jogszabályiľendelkezések

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorszźryhe|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény
23. $ (5) bekezdés 3. pontją 4l. $ (3) bekezdése és a I07. $-a alapján hozzameg.

v. Diintéstartalmánakismertetése

Az előteľjesztésben ismeľtetett parkolási fesztiltségek kezelésére - és mérési eľedmények a|apján _ indoko|t
a dijfizető zóna időbeli és térbeli kiterjesztése Józsefuáros teljes teľületére, azaz a Kerepesi út _ Hungária
krt._KönyvesKálmánkľt._Üilőiút_Nagyváradtér-Orczytlt_orczytér_Fiumeiút_Fęsteticsutca-
Mosonyi utca.i.Lóvásár utca áita|hatźro|t területekľe kivéve Kőbányai iĺ (orczy tér _ Könyves Kálmán kľt
közötti szakas7),illefue a Salgótarjáni út, és a Salgótarjáni út - K<inyves Kálmán kľt. _ MAV vasúwonal által
hatarolt terü|et).

Fentiekhez szükséges a 30lf0l0. (VI.4.) Főv. Kry. ľendelet módosítását kezdeményezni, és a módosítás
elfogadását követően a26l20I0. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáľól dönteni.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A képviselő-testtilet döntése arra irányul, hory a Főv. Kgy. rendelet módosításra kertiljön. Az adott teriileten
a tényleges parkolás bevezetésról további döntések sziikségesek, melynek a|apján ke|l a pénzügyi hatást
bemutatni.

Fentiekľetekintettelkéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

IIaľÁnoza,TI JAvASLAT

A Képvise|ő.testĺilet űgy dłint' hogy

1. kezdeményezi a Budapest főváros közigazgatátsi teľületén a jáľművel vátrakozźs rendjének egységes
kialakításáľó|, a vźrakozźs dijáről' és az iizemképtelen járművek tárolásának szabźůyozásárő| sző|ő 30/2010.
(VI. 4.) Főv. Kgy. ľendelet módosítását a tarifális parkolás-szabźůyozás bevezetése érdekében a következő
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területen: a Kerepesi út _ Hungária kľt. _ Könyves Kálmán kľt. _ Üllői út _ Nag;rvárad tér _ orczy tlt _
orczy tér _ Fiumei út _ Festetics utca _ Mosonyi utca _ Lóvásáľ utca źita| haĺárolt terĺilet kivéve Kőbányai
tft (orczy téľ - Könyves Kálmán krt közötti szakasz), illetve a Salgótarjáni út, és a Salgótarjáni út - Könyves
Kálmán kľt. _ MAV vasútvonal által határolt terület.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. november 5

2. felkéri polgáľmesteľt, hogy a 30/2010. (vI. 4.) szźmú Főv. Kgy. rendelet módosítrását követően
készitsen elöterjesztést a Józsefüárosközigazgatäsi teľületén a jármĹĺvel történö várakozás kiegészíto, helyi
szabźiyozásźró| sző|ő 26/2010. (VI. 1 8.) önkormányzati rendelet módosítása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: a Főv. Kgy. rendelet módosítĺását követő első rendes képviselő.testiileti iilés

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváľosi Kiizteľiilet-
felügyelet.

Budapest, 2014. október

Töľvényességi ellenőrzés:
I)anada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

l llľ /\ Cĺl ľ,) b)ĺ ,^--Yr. yv* 
,/- Dr. Mészáľ Erika

a|jegyző il.i., t'ii.Ĺ i. l

/ ,lĺl /}
frĄLľl/ (
dľ. Sáľa Botond
alpo|gáľmesteľ





I. szttmu melléklet

A Budapest fóváros kozigazgatási teriiletén a jarművel vőrakozćls ľendjének egységes
kialakításaról, a vaľakozás díjáľő| és az üzemképtelen jármúvek táľolásának szabá|yozásárő|
sző|ő 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende|et2' szárnú mellékletét a|abbtak szeľinti szükséges
módosítani:

,,3. dí.i tételíĺ tertłl etek

VIII. kerüIet..

Az Üll - Delei utca- utca által
zső tér ki utaknt

4. díitételíi területek

VIII. kerület:

- A Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásáľ utca-Mosonyi utca-Festetics Gyorgy utca-
Fiumei út-Teleki Lószló tér-Karócsonv Sándor utca-Magdolna utca-Koszorú utca-Baross
utca-Szigony utca- -
Üllői út-József kt;ľút által határolt terület, beleěrtve - a József kĺjľút, a Lóióśár utca és az
IlIés utca kivételével _ a határoló utakat és tereket,. továbbó az Üĺlői ű-Kanyves Kálmán
körút-Elnök utca-orcz:ł út-Batsán:łi utca-Dele-i utca-Rezső tér-Gaál Mózes utca áltąI

et. bel,
és tereket.

5. díitételiÍ területek

VIII. kerüIet:

-A Teleki László tér-I{arácsony Sándor utca- Magdolną utca -Koszorú utca-Baross utca-
Szi go ny ut c a-Jazmi n ut c a-Fűv é szfu Ult ő ĺ
út-Nagyvárad tér-orczy úrQľpąlpľ-Fiumei út-ĺźltaĺ határolt terület, beleértve - a Teleki
László tér, a Karácsony Sándor utcą, a Magdolna utca' a Koszorĺł lłtca, a Baross lltca, a
Szigony utca, a Jázmin utca, a Fíivészkert utca, a Tömő utca, a Korán]li Sándor utca
kivételével - a hatdroló utaknt és tereket,' továbbá az Elnok utca-Kanwes Kálmón karű-
Va.ida Péter utca-Golqota _orczv út, valamint a Kerepesi úrHungária lcrt.-Salgótarjani ?it-
Asztalos Sá.ndor utca által határolt terület' beleérne a határoló utaknt és tereket.,'



2. szźlmu melléklet

Tisztviselőtelep v árakozási łivezetének bővítése:

szAKÉRrot oss zEFoGLALl, JAyAs LAToK

A Józsefuárosi Kozteriileti és Parkolási Rendészetet felkérése alapján a2}I4'június 1 1-
én (szeľda) és június I7-én (kedd) végzett paľkolás vizsgá|at megerosítette a 20|0,,
2012. illetve a 2013. évben készült tanulmányok megá|Iapításait, miszęľint a
Tisztviselőtelep számos részén és a Kolónia teľületén parkolási fesziiltségek
észlelhetőek. E teľületek elsosoľban a Heim Pál kőrház és vonzáskorzete, a Könyves
Kálmán krt. illetve az orczy út, valamint a Yajda Péter utca térsége. A vizsgálatok
alapjźn indokolt a Tisztviselőtelepen és a Kolónián (orczy út _ Golgotautca- Bláthy o.
utca - Vajda Péter utca - Könyves Ká|mtnkľt' _ Üllői út által hatźno|tterület) a tarifális
paľkolás - s z abtůy o zás bevezetés e.

A felvétel összegzését kcjvetően a következő megállapításokat tessztik:

10 és 16 óľa között

o a2 fuanáI ľövidebb idejtĺ vaľakozási igény 2loÁ(e|oírás legalább 20%) a|átogatő
forgalomm a| egyút 3 0oÁ.

. Ą7. egésznapos vtrakozás 30%o, amunkába járó forgalom pedig 33Yo vo|t.

A telítettsé g át|aga a mért időszakban : 83oÁ (e|ilírás legalább 7 0%),

Mindkét adat a jogszabá|ybanrogzített kĺitériumok szeľint az övezet kijelölését lehetővé

Parkolóhe|y ki használtság
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Parkolási időtartam

látogatT
10%

tartls
7%

Javasĺatok'.

1. Javasolom a Tisztviselőtelep bevondsdt kiłIön aínaként a tarftÍlis parkollźs-szabdlyo-
zdsba, aĺrnak ellenére, hogy a területen a lakossági és a munkáb a járő várakozási igény
a domináns, de a hataro|ő foútvonalakon elhelyezkedó intézméĺyek _ elsősorban a
Heim Pál kotház' valamint a ',kínai piac,, - Ganz tertilet) - varakozási igénye ma e
tenileten kenil kielégítésre.

2. A haľom kül<jnbciző díjtételű területet célszenĺ bęvezetni:

Az,iilirői út - Delej utca - Rezső t&- GaźL| Mózes utca által hatríľolt terület,
beleénve _ azÜnai út és a Rezső téľ kivételével - a hataľoló utakat és tereket.

ez vnoĺ út - Kĺinyves Kálmán körut -Elnc'k utca.orczy út-Batsanyi utca-
Delej utca-Rezső tér.Gaa| Mózes utca áltď hatfuo|t terület, be|eértve - az
Elnök utca, a Gaá|Mőzes utca kivételével - ahatäro|ő utakat és tereket.

Az Elnök utca-K<inyves Kálmrín körut-Vajda Péteľ utca _ Golgota utca _
otczy ilt á|talhatátolt terület, beleértve ahatfuo|ő utakat és tereket'



3. számú me|lék|et.

Százados úti teľüIet várakozási övezetének bővítése:

szAKÉRről oss zEFoGLALl, JA yÁs LAToK

A Józsefvárosi Kozterrileti és Paľkolási Rendészetet felkérése a|apján2}|4.junius l0-
én (kedden) és 19-én(csütortcikcin) elvégzett statikus paľkolás vizsgá|at megerősítette,
hogy a Kerepesi út - Hungária kĺt. - Salgótarjani út - Asztalos Sándor utca által határolt
teruIet(Szźnados út térsége) egyes részein paľkolási feszültségek észlelhetőek. (E méľés
je|ezte, hogy a 2013' június I3-an (kedden) és június 20-źn (csütöľtökön) elvégzett
mérésekhez képest a paľkolási feszĺĺltségek növekedtek. Ennek oka elsősorban a PtR
igény j elentős növekedése.)

A területeken az alábbi elhataľolással végeztĹink vizsgá|atot 2014, június 10-én (kedden) és
június 19-én (cstitciľtökon) 0700 és 1730 között.

l) Déli teríilet: a Ciprus utca az Asztalos Sandoľ utca és a Százados utca kĺjzott,
Sztaados utca a Ciprus utca és a Hungáľia kľt. között, Salgótaľjani út a Hungária kĺ'
és Százados utca között, Asztalos Sándoľ utca a Salgótarjáni út és a Ciprus utca
közott;

2) Keleti teriilet: a Sztuađos utca a Kerepesi út és a Cipľus utca között, Ciprus utca a
Százados utca és az Hungtlria kľt. és a Sztzados utca között, a Hős utca a Hungáľia
kľt. és Szźnados utca közĺjtt, Stróbl Alajos utca a Hungaľia krt. és Százados utca
kozott, valamint a Tisztes vtca, a Szöľény utca, illetve aSzoréĺy köz;

3) Nyugatí teriłlet: az Asztalos Sandor utca a Keľepesi út és a Ciprus utca között, Stróbl
Alajos utca a Százados utca és az Asúallos Sándoľ utca közott, az osztá|y utca a
Tisztes utca és a Stróbl Alajos utca közott, valamint aStrázsautca, a Strazsa kcjz

A felvétel cĺsszegzését k<jvetően a következő megállapításokat tesszük:

10 és 16 őraközőtt

. a2 őránáI rövidebb idejri vaľakozási igény 20% (előítás legalább 20%) aIátogatő
foľgalomm a| e gyiJtt 27 Yo.

. az egész napos vátakozás 4I%o, amllĺtkába járó forgalom pedig 26%o voIt.

o A telítettség ćú|aga a mért időszakban : 7 5%o (előírás legalább 7 0%).

Mindkét adat ajogszabá|ybmrogzítettkľitériumok szerint azövezetkijelölését lehetővé teszi.
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