
46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

Józsefváros területén történő parkolásról*

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi  önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) és 65/A.§. (2) bekezdésében,  illetve a 
közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény  15.§  (3)  bekezdésében,  továbbá  a 
Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (1) és (2) bekezdésében   kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. RÉSZ

Bevezető rendelkezések

1-6. § 1

7. §

 (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó 
lakóhelye  a várakozási  övezet  területén,  valamint  az azt  határoló útvonalon van,  az általa 
megjelölt

a) tulajdonában álló egy darab személygépkocsira,
b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab cégtulajdonú személygépkocsira, 

ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.
(2)  A  lakossági  várakozási  hozzájárulás  kiadásának  feltételei  a  költségtérítés  és  a 

kedvezményes várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének, valamint a 
személygépkocsi forgalmi engedélyében feltüntetett műszaki érvényességének igazolása.

(3) A lakossági várakozási hozzájárulás a jogosultnak, a kerületi önkormányzati tulajdonú 
közúti várakozóhelyeken időtartam  korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) A lakossági várakozási hozzájárulás nem jogosít jelen rendelet szerint üzemképtelennek 
minősülő gépkocsi tárolására a várakozási övezet területén.

8. §

 (1)  Gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  kérelemre  a  várakozási  övezet  területén  lévő 
gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése, 
illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott  gépjárműadó 
megfizetésének vagy adómentességének, valamint a személygépkocsi forgalmi engedélyében 
feltüntetett műszaki érvényességének igazolása.

* Rendelkezései beépítve a 40/2003.(VII. 11.) ök. sz., 55/2003.(XI.21.) ök. sz. , 42/1993. ök. sz. rendeletekbe. 
Egységes  szerkezetben  az  56/2005.(XII.05.)  ök.  sz.,  7/2006.(II.15.)  ök.  sz.,  a  31/2006.(VIII.16.)  ök.  sz.,  az 
54/2006.(XII.15.) ök. sz., a 3/2007.(I.12.) ök. sz., a 44/2007.(VII.1.) ök.sz., az 58/2007.(X.16.) ök.sz., a 8/2008.
(II.27.)  ök.sz.,  az  52/2008.(X.15.)  ök.  sz.,  a  8/2009.(II.27.)  ök.  sz.  rendeletekkel,  a  47/2009.(XII.21.)  sz. 
rendelettel, a 3/2010.(I.21.) sz. önk. rendelettel, a 4/2010.(I.21.) sz. rendelettel
1 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.



(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a gazdálkodó székhelye vagy telephelye szerint, 
a  kerületi  önkormányzati  tulajdonú  közúti  várakozóhelyeken  50%-os  díjkedvezményre  és 
üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

(4) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket 
a gazdálkodói parkolókártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A 
gazdálkodói  parkolókártyával  a  parkolójegy kiadó  automatánál  parkolójegyet  kell  váltani, 
amelyet  a  gépjármű  első  szélvédő  üvege  mögött,  kívülről  jól  látható  helyen  és 
érvényességének ellenőrzését biztosítva olvasható módon kell elhelyezni.

9. §

 (1)  Egészségügyi  várakozási  hozzájárulás  kérelemre  a  területi  kötelezettséget  vállaló 
háziorvos  és  gyermekorvos,  illetve  ezek  asszisztense,  valamint  az  önkormányzattal 
szerződéses viszonyban az adott  területen a szociális  házi gondozási  tevékenységben részt 
vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2)  Az  egészségügyi  várakozási  hozzájárulás  kiadásának  feltétele  a  költségtérítés 
megfizetése,  illetve  a  gépjárműadóról  szóló 1991.  évi  LXXXII.  törvényben  meghatározott 
gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása és a kerületi  Egészségügyi 
Szolgálat igazolása.

(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kerület közigazgatási területén lévő közúti 
várakozóhelyeken  legfeljebb  2  óra  időtartamú  díjfizetés  nélküli  várakozásra  jogosít.  A 
várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött - kívülről teljes 
egészében  jól  látható  módon  -  elhelyezett  tárcsán  jelezni  kell.  A  tárcsa  jelzését  a  jármű 
eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

10. §

 (1) A lakossági  várakozási  hozzájárulás,  a  gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  és  az 
egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig 
érvényes. 

(2)  Amennyiben  a  lakossági  vagy  gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  érvényességi 
időtartamán  belül  a  jármű  üzemképtelenné  válik  és  e  rendelet  VII.  fejezete  értelmében 
közterületen már nem tárolható, a hozzájárulást és a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell 
szolgáltatni, vagy írásban nyilatkozni kell a hozzájárulást igazoló matrica eltávolításáról.

II. FEJEZET

Kizárólagos használatú várakozóhelyek

11. – 13. §2

III. FEJEZET

Hatásköri szabályok

14.§ 3

2 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.
3 Módosította a 8/2008.(II.27.) ök. sz. rendelet 1.§-a



A  lakossági  várakozási  hozzájárulás,  a  gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  és  az 
egészségügyi  várakozási  hozzájárulás  –  illetve  egyéb,  e  rendeletben  meghatározott 
önkormányzati  engedélyek  -  kiadásával  kapcsolatos  hatáskört  a  Városüzemeltetési  és 
Közbiztonsági  Bizottság  gyakorolja  azzal,  hogy  az  előkészítő  és  közreműködő  munkát  a 
Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztálya végzi.

Eljárási szabályok

15. §

(1) 4

A hozzájárulás a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájárulást igazoló matricából 
áll.  A hozzájárulást  igazoló matricát,  a gépjármű első szélvédő üvege mögött,  kívülről jól 
látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.

(2) A hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) az övezet megnevezését,
d) a hozzájárulás típusát,
e) az érvényességi időtartamot.

16. §

 (1)  A hozzájárulások  kiadása  iránti  kérelmet  a  Polgármesteri  Hivatal  Okmányiroda  és 
Ügyfélszolgálati  Osztályán  (Baross  u.  59.)  kell  írásban  benyújtani,  melyhez  nyomtatvány 
ugyanott kérhető.

(3) 5

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  magánszemély esetében a kérelmező nevét,  lakcímét,  anyja  nevét,  születési  helyét  és 
idejét,

b)  nem  magánszemély  esetében  a  kérelmező  elnevezését,  székhelyét,  telephelyét, 
cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,

c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,
d) a hozzájárulás típusát,
e) a kért érvényességi időtartamot,
f) a kérelem indokait.

(4)6 A kérelmet Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság megvizsgálja és amennyiben 
az  a  rendelet,  előírásainak  megfelel  vagy  indokai  megalapozottak,  a  kérelmező  részére  a 
hozzájárulást  8  munkanapon  belül  kiadja.  Elutasítás  esetén  egyszerűsített  határozat  kerül 
kiadásra,  mely ellen a Képviselő-testületnél  lehet  jogorvoslattal  élni.  A Képviselőt-testület 
elutasító döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

17. §

 (1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást, vagy a 
hozzájárulást igazoló matricát - annak leadásával egyidejűleg - e rendeletben meghatározott 

4 Módosította a 3/2007.(I.12.) ök. sz. rendelet 1.§-a.
5 Módosította a 3/2007.(I.12.) ök. sz. rendelet 2.§-a.
6 Módosította a 3/2007. (I.12.) ök. sz. rendelet 2.§-a, majd a 8/2008. (II.27.) sz. Önk. Rendelet 2. §-a.



költségtérítés  ellenében  a  hozzájárulást  kiadó  kérelemre  kicseréli.  Amennyiben  a 
megrongálódott  matrica  leadása  nem  lehetséges,  írásban  nyilatkozni  kell  a  hozzájárulást 
igazoló matrica eltávolításáról.

(2)  A  hozzájárulás  vagy  a  hozzájárulást  igazoló  matrica  elvesztését,  ellopását, 
megsemmisülését  a  hozzájárulást  kiadó  szervnél  3  napon  belül  be  kell  jelenteni  és  a 
hozzájárulás  iránt  ismételt  kérelmet  kell  benyújtani.  A  hozzájárulást  kiadó  e  rendeletben 
meghatározott  költségtérítés  ellenében a  hozzájárulás  kiadására irányadó szabályok  szerint 
adja ki az új hozzájárulást.

(3)  Amennyiben  a  hozzájárulással  rendelkező  gépjárművet  a  tulajdonosa  év  közben 
elidegeníti, a hozzájárulást és a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell szolgáltatni, vagy 
írásban nyilatkozni kell a hozzájárulást igazoló matrica eltávolításáról.

18. §

 (1) A várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-
felügyelő  köteles  elvenni  és  a  kiadó  szervnek  visszajutatni  azt  a  behajtási,  behajtási-
várakozási vagy várakozási hozzájárulást ,

a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt,
c) amely hamis vagy meghamisították,
d)  amely  hozzájárulás  megszerzésének  feltételei  vonatkozásában  a  kiadó  szervet 

megtévesztették,
e) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(2) Az elvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyből 1 pld-t és az eredeti hozzájárulást kell 
a kiadó szervnek megküldeni.

(2) A közterület-felügyelő által  elvett  és a kiadó szervnek visszajuttatott  hozzájárulást  a 
kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonásról a 
visszavonó határozat meghozatalától számított 2 munkanapon belül a kiadó szerv az érintettet 
értesíti.

(3)  Amennyiben  a  kiadó  szerv  észleli,  hogy  a  közterület-felügyelő  az  (1)  bekezdésben 
szabályozott módon való hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként az (1) bekezdésben 
szabályozott más elvételi ok nem áll fenn, akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az 
észleléstől számított 2 munkanapon belül visszajuttatni.

IV. FEJEZET

Ellenőrzés, szankciók

19. – 21. §7

V. FEJEZET

 Díjak

22. §

7 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.



 E rendeletben megállapított díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

23. §

(1) E rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, 
ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének 
költségtérítése 1000 forint.

(2) A  hozzájárulások  kiadásának  költségtérítésén  kívüli  egyéb  díjakat  a  vonatkozó 
fővárosi közgyűlési rendelet állapítja meg. A fővárosi rendelet számát, címét és a díjakat a 
jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

VI. FEJEZET

Üzemképtelen gépjárművek tárolása

24. §

 (1) Az üzemképtelen gépjárművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen - 
a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  -  nem  tárolhatók.  A  gépjármű  tulajdonosa  az 
üzemképtelenné  vált  járművet  saját  költségén  köteles  haladéktalanul  eltávolítani  a 
közterületről.

(2)  Üzemképtelen  gépjárművet  közterület-használati  hozzájárulás  nélkül  csak 
mellékútvonalon és legfeljebb 30 napig szabad tárolni.

(3)  A  közterület-használati  hozzájárulást  a  gépjármű  tulajdonosa  a  Józsefvárosi 
Önkormányzattól kérheti.

(4) A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra 
egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 90 napra - az 59/1995. (X. 
20.) Főv. Kgy. rendelet és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint, közterület-
használati  díj  ellenében  adható  ki.  Az  üzemképtelen gépjárművek  tárolására  vonatkozó 
közterület-használati díj összegét a többször módosított 38/1999. (VII.13.) sz. önkormányzati 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) A gépjármű tulajdonosa üzemképtelen járművek esetében köteles a nevét és címét, a 
közterület-használati  hozzájárulást,  ilyen  hozzájárulás  iránti  kérelem másolatát  a gépjármű 
első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

25. §

 (1)  A  jelen  rendelet  megszegésével  tárolt  üzemképtelen  járműveket  a  külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint a rendőrhatóság, valamint a helyi közút kezelőjének 
megbízásából a közterület-felügyelő eltávolíttathatja.

(2) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a szállító - szükség esetén szakértő 
bevonásával  -  állapítja  meg,  és  arról  jegyzőkönyvet  vesz  fel.  A  jegyzőkönyvben  fel  kell 
sorolni a járműben talált tárgyakat is.

26. §



 (1) A hatóságilag elszállított,  üzemképtelen járműveket az azzal megbízott  szervezet (a 
továbbiakban: Szervezet) a gépjármű tulajdonosa költségére és veszélyére tárolja.

(2) Az eltávolítás és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik. A költségek megfizetéséig az 
üzemképtelen jármű kiadását a  Szervezet megtagadhatja.

(3)  Amennyiben  a  tulajdonos  kiléte  megállapítható,  a  Szervezet  a  beszállítás  napjától 
számított 15 napon belül köteles a tulajdonost a jármű 30 napon belüli elszállítására írásban 
felszólítani.

27. §

 (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező, 3 hónap elteltével ki nem váltott 
üzemképtelen járműveket a Szervezet értékesítheti.

(2)  A  járművek  és  az  azokban  talált  dolgok  értékesítése  és  megsemmisítése  a  külön 
jogszabályok szerint történik.

(3)  Az  értékesítés  során  befolyt  összeget  a  Szervezet  költségei  levonása  után  öt  évig 
elkülönített  számlán kezeli,  ezt  követően a fővárosi önkormányzat  fejlesztési  alapja javára 
átutalja.

(4) A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt - a Szervezet 
költségeivel csökkentett - összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát 
hitelt érdemlően igazolja.

(5)  A Szervezet  is  jogosult  a  tulajdonossal  szemben  érvényesíteni  az  értékesítés  során, 
illetve a befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét.

(6)  Amennyiben  a  gépjárművel  kapcsolatos  költségek  a  gépjármű  értékét  elérik  vagy 
meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthető.

III. RÉSZ8

IV. Rész

IX. FEJEZET

Átmeneti és vegyes rendelkezések 

34. §

 A 2004. szeptember 1. előtt kijelölt várakozási övezetek 2010. december 31-ig a KRESZ 
15. § (1) bekezdés  c)  pontjában meghatározott  „Korlátozott  várakozási  övezet” táblával  is 
jelezhetők.

35. §

 A  várakozási  övezetek  területén  minden  év  december  24-én  üzemkezdettől  az  utána 
következő év január 1-jén üzemzárásig nem kell várakozási díjat fizetni.

36.§9

8 Hatályon kívül helyezte a 3/2010.(I.21.) ök. sz. rendelet 1. §. Hatályos 2010. január 21-től.
9 Hatályon kívül helyezte a 3/2010.(I.21.) ök. sz. rendelet 2. §. Hatályos 2010. január 21-től.



X. FEJEZET

Hatálybalépés

37. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 15. napon  lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Józsefváros közterületein a 
járművel  várakozás  rendjének egységes  kialakításáról  szóló 40/2003.  (VII.  11.)  számú,   a 
kerületi  parkolásról  szóló  55/2003.(XI.21.)  számú.  és  a  parkoló  építés  pénzbeni 
megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 42/1993.(XII.07.) számú 
önkormányzati  rendeletek.  Ahol  önkormányzati  rendelet  a  40/2003.  (VII.  11.)  számú 
önkormányzati  rendelet  szabályaira  hivatkozik  ott  a  továbbiakban  jelen  rendelet  oda 
vonatkozó szabályai alkalmazandók. 

(3) A 40/2003. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet alapján kiadott engedélyek 2006. 
január 31-ig érvényesek.



1. sz. melléklet: 

A VIII. kerületben található, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közutak és 
közterületek:

Múzeum körút Fiumei út 

Rákóczi út Orczy út 

József körút Baross tér 

Üllői út Blaha Lujza tér 

Baross utca Köztársaság tér 

Kőbányai út Rákóczi tér

Kerepesi út Orczy tér 

Hungária körút Nagyvárad tér 

Könyves Kálmán körút Ludovika tér 



2. számú melléklet: A várakozási övezetek  10  

10 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.



3. számú melléklet:  11  

11 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.



4.sz.melléklet12

12 Hatályon kívül helyezte a 3/2010.(I.21.) ök. sz. rendelet 3. §. Hatályos 2010. január 21-től.



1.sz. függelék13

13 Hatályon kívül helyezte a 47/2009.(XII.21.) ök. sz. rendelet 16. §. (2). Hatályos 2010. január 1-től.
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