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      jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelete•

Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás 
kiegészítő, helyi szabályozásáról 

A Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdésében,  valamint  a  Budapest  Főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V.11.) Fkgy 
rendelet (továbbiakban: Fkgy) 3.§ (3),10. § (5), 11. § (4), 13. § (2) bekezdésben, illetve a 42. 
§, 43. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, annak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 
közigazgatási  területén található valamennyi  várakozás céljára kijelölt  vagy várakozási 
célra igénybevett közterületre, kivéve a közterületen létesített taxiállomásokat, amelyeken 
történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

(2)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  valamennyi  saját  rendszámmal  rendelkező  járműre,  azok 
tulajdonosára, üzembentartójára, vezetőjére. 

Várakozási övezetek zónái

2.§

(1) Az Fkgy szerinti várakozási övezet az alábbi zónákra oszlik:
a) 1. zóna: A Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körút által határolt terület, 

beleértve a határoló utakat és tereket.
b) 2. zóna: A Rákóczi út - Baross tér - Kerepesi út - Lóvásár utca - Mosonyi utca-Festetics 

György utca - Fiumei út - Légszesz utca - Köztársaság tér - Luther utca - Nagy Fuvaros 
utca-Mátyás tér - Koszorú utca - Baross utca - Szigony utca - Üllői út - József körút által  
határolt  terület,  beleértve  -  a  József  körút  kivételével  -  a  határoló  utakat  és  tereket, 
valamint a Lóvásár utca, kivéve mindezekből a 3. zónába tartozó területeket

c)  3.  zóna:  A Csokonai  utca  -  Rákóczi  út  -  Fiumei  út  -  Köztársaság  tér  -  Luther  utca  - 
Népszínház utca által határolt terület, beleértve – Köztársaság tér kivételével – a határoló 
utakat és tereket
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Lakossági várakozási hozzájárulás kedvezménye

3.§

(1) Az Fkgy rendelkezései szerinti lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az 
adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. 

(2) Budapest Főváros VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező személyt az (1) bekezdés szerinti 
éves várakozási díjból az alábbi kedvezmény illeti meg: 

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%,
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel.

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye

4.§

Az  Fkgy  rendelkezései  szerinti  gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  díjkedvezménye 
Budapest Főváros VIII. kerület területén 50%.

Hatásköri szabályok

5.§

A  lakossági  várakozási  hozzájárulás,  a  gazdálkodói  várakozási  hozzájárulás  és  az 
egészségügyi  várakozási  hozzájárulás,  illetve  egyéb,  jelen  és  az  Fkgy  rendeletben 
meghatározott  önkormányzati  engedélyek  kiadásával  kapcsolatos  hatáskörét  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesterére 
ruházza  azzal,  hogy a  várakozási  hozzájárulások kiadásával  kapcsolatos  adminisztratív  és 
nyilvántartási  feladatokat  a  Polgármester  a  Polgármesteri  Hivatal  ügyfélszolgálati 
tevékenységet ellátó szervezeti egysége közreműködésével látja.

Eljárási szabályok

6. §

(1) A hozzájárulás a hozzájárulást igazoló matricából áll. A hozzájárulást igazoló matricát, a 
gépjármű első szélvédő üvege mögött,  kívülről jól látható helyen és olvasható módon kell 
elhelyezni.

(2) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, 
ellopott illetve megsemmisült matrica cseréjének költségtérítése 1000 forint.
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7. §

(1) A hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal  Bp., VIII. Baross u. 59. 
sz.  alatti  telephelyén  kell  írásban  benyújtani  jelen  rendelet  1.  sz.  függelékében  található 
nyomtatványon.

(2) 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,

(3)  A  kérelmező  köteles  a  kérelem  előterjesztésével  egyidejűleg  a  hozzájáruláshoz  való 
jogosultságot  igazoló  dokumentumokat  (személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  forgalmi 
engedély,)  bemutatni  vagy  azok  másolatát  csatolni,  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  nincs 
gépjárműadó tartozása.

(4)  Ha  lakásonként  több  személygépkocsira  kérik  a  várakozási  hozzájárulás  kiadását,  a 
kérelmeknek a Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezési sorrendje szerint kell elbírálni azt, 
hogy melyik  személygépkocsira  lehet  elsőként,  melyikre  másodikként  kiadni  a  várakozási 
hozzájárulást és melyik személygépkocsi esetében kell a kérelmet elutasítani. A kérelmeknek 
ugyanazon  a  napon  történő  beérkezés  esetén  a  kérelmezőknek  írásban  kell  nyilatkozniuk 
arról,  hogy melyik  személygépkocsira  kérik  elsőként,  melyikre  másodikként  a  várakozási 
hozzájárulás kiadását.  Egybehangzó írásbeli  nyilatkozat  hiányában várakozási  hozzájárulás 
nem adható ki.

(5) A kérelmet a Polgármester a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó 
szervezeti egysége közreműködésével megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak 
megfelel, a kérelmező részére a matricát azonnal kiadja.

(6)  Amennyiben  a  kérelem  nem  felel  meg  a  rendelet  előírásainak,  az  elutasításról  a 
Polgármester dönt. A polgármesteri döntés ellen fellebbezéssel a Képviselő-testülethez lehet 
fordulni.

8. §

(1)  A  hozzájárulás  eredeti  jogosultjának  kérelmére  a  megrongálódott  matricát  annak 
leadásával  egyidejűleg  jelen  rendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  a 
hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli. Amennyiben a megrongálódott matrica leadása nem 
lehetséges,  a  kérelmezőnek  írásban  nyilatkoznia  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 jelen rendelet 6. §. 
(3)-ben meghatározott  költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok 
szerint adja ki az új hozzájárulást.
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(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.

(4) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet üzemben tartó személyében év 
közben változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonják, vagy az üzemben tartó állandó 
lakhelye, gazdálkodó esetében a jogosultságot jelentő címe az adott várakozási zónán kívülre 
kerül, úgy 15 napon belül a hozzájárulást kiadónak a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell 
szolgáltatni.

(5) Amennyiben  az  üzemben  tartó  év  közben  gépjárművet  cserél,  a  régi  várakozási 
hozzájárulás  visszaszolgáltatását  követően  –  amennyiben  a  rendelet  szerinti  feltételeknek 
megfelel – az új gépjárműre a várakozási hozzájárulás kiadható.

Záró rendelkezések

9.§

(1) Jelen rendelet 1. §-a, 3-9. §-a 2010. március 01. napján lép hatályba azzal, hogy a 2010. 
évre jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadásra került hozzájárulások esetében nem 
kell alkalmazni.

(2)  Jelen  rendelet  2.  §-a  2011.  január  01.  napján  lép  hatályba  azzal,  hogy  a  várakozási 
övezetek  zóna határaival  kapcsolatos  előírások  megszegését  2011.  február  01.  napjától,  a 
2010. évi hozzájárulások lejártát követően lehet szankcionálni.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Józsefváros területén történő parkolásról 
szóló 46/2005.(X. 15.) Önk. Számú alap rendelet és az alaprendeletet módosító 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.,  rendeletek  hatályukat 
vesztik.

Budapest, 2010. február 

dr. Xantus Judit       dr. Kocsis Máté
      jegyző          polgármester
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