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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2019.  (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 
szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  48.  §  (5)  bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  § 
(5)  bekezdés  3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A  Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 
szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet  2.  melléklete helyébe e 
rendelet  1.  melléklete lép. 

2.§  E rendelet  2019.  május  02.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  április  30. 

Danada-Rim Edina dr. Sára  Bot  nd 
jegyző -polgárméSer 



1.  melléklet a  14/2019.  (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

Várakozási zónák 

3080.  számú zóna 
Nagyvárad tér-Orczy út-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Üllői  fit  által határolt terület, 
kivéve Nagyvárad tér, Orczy út, Kőbányai  fit,  Könyves Kálmán körút, valamint a Delej utca 
Üllői  tit  és Szenes Iván tér közötti szakasza 

3081.  számú zóna 
Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körút által határolt terület, kivéve a 
határoló utakat és tereket, valamint a Baross utca és a Bródy Sándor utca Puskin utca és 
Múzeum körút közötti szakasza 

3082.  számú zóna 
József körút-Rákóczi út-Csokonai utca-Víg utca-József utca-Rigó utca-Baross utca-
Harminckettesek tere-Kisfaludy utca-Üllői út által határolt terület, kivéve a József körút, 
Rákóczi út, Baross utca, Víg utca, Üllői  fit 

3083.  számú zóna 
Csokonai utca-Népszínház utca-II. János Pál pápa tér-Légszesz utca-Fiumei út-Rákóczi út 
által határolt terület, kivéve Népszínház utca, II. János Pál pápa tér, Fiumei Út, Rákóczi út 

3084.  számú zóna 
Víg utca-József utca-Német utca-Baross utca- Szűz utca-Tavaszmező utca- Mátyás tér- Nagy 
Fuvaros utca-Népszínház utca; Baross utca- Haiminckettesek tere-Kisfaludy utca-Nap utca-
Futó utca; Kerepesi út-Baross tér-Fiumei út-Festetics György utca-Mosonyi utca-Lóvásár utca 
által határolt terület, kivéve József utca (Német utca Víg utca közötti szakasza), Baross utca, 
Harminckettesek tere, Kisfaludy utca, Mátyás tér, Nagy Fuvaros utca, Kerepesi út, Baross tér, 
Fiumei út 

3085.  számú zóna 
Népszínház utca-Teleki László tér-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Fiumei 
út-Légszesz utca-II. János Pál pápa tér által határolt terület, kivéve Karácsony Sándor utca, 
Kálvária tér, Baross utca, Légszesz utca, Gázláng utca 

3086.  számú zóna 
Népszínház utca-Teleki László tér-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Orczy tér-
Orczy út-Üllői út-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó utca-Baross utca-Szűz utca-Tavaszmező 
utca-Mátyás tér-Nagy Fuvaros utca által határolt terület, kivéve Népszínház utca, Orczy út, 
Kisfaludy utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, 

3087.  számú zóna 
Kerepesi út-Hungária körút-Salgótarjáni út-Asztalos Sándor út által határolt terület, kivéve 
Kerepesi  fit,  Hungária körút 
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Általános indokolás 

A  döntés célja a Képviselő-testület e tárgyban,  2018  decemberében hozott döntésének végrehajtása. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A  Delej utca (Üllői út és Szenes Iván tér közötti szakasza), Gázláng utca, valamint a Bródy S. utca 
(Puskin utca és Múzeum körút közötti szakasza) várakozási zónából történő kivonását tartalmazza. 

2.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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