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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2022. december 15. 

 

                                                                                                   dr. Sajtos Csilla 

          jegyző 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 

a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről* 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 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 kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a a következő szöveggel lép hatályba: 

 

„3. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulást a lakos kérelem benyújtásával igényelheti.  

(2) Ha egy lakóhely vonatkozásában két gépjárműre kérik a lakossági várakozási hozzájárulás 

kiadását, a kérelmeket a beérkezés sorrendje szerint kell elbírálni. A kérelmek ugyanazon a napon 

történő beérkezése esetén a lakosoknak a kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkozniuk arról, 

hogy melyik gépjárműre kérik elsőként, melyikre másodikként a várakozási hozzájárulás kiadását. 

Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában a várakozási hozzájárulás nem adható ki. 

(3) A lakossági várakozási hozzájárulás igénylése - a (13) bekezdés szerinti hozzájárulások 

kivételével - térítésmentes. 

(4) A lakossági várakozási hozzájárulás éves díjának kerületi kedvezménnyel (a továbbiakban: 

kerületi kedvezmény) csökkentett összege 

a) „A” várakozási övezetben található kerületi lakóhely esetén a lakos által megjelölt  

       aa) első gépjárműre 30.000 forint, 

       ab) második gépjárműre 72.000 forint; 

b) „B” várakozási övezetben található kerületi lakóhely esetén a lakos által megjelölt  

     ba) első gépjárműre 24.000 forint,   

     bb) második gépjárműre 60.000 forint; 

c) „C” várakozási övezetben található kerületi lakóhely esetén a lakos által megjelölt  

     ca) első gépjárműre 18.000 forint,  

     cb) második gépjárműre 48.000 forint. 

(5) A hozzájárulás (4) bekezdés szerinti díja 4 (négy) részletben is teljesíthető. Az első részlet a jelen 

rendelet szerint megállapított várakozási díj tárgyév március 31. napjáig számított időarányos része. 

A hozzájárulás kiadásának feltétele ezen összeg megfizetése. A lakosnak a további három részletet a 

jelen rendelet szerint megállapított várakozási díj 3 hónapra kiszámított összegét negyedévenként, az 

önkormányzat által megküldött díjbekérő alapján kezdő hónap 5. napjáig kell teljesítenie, azaz a 

második részletet április 5. napjáig, a harmadik részletet július 5. napjáig és az utolsó részletet október 

5. napjáig kell teljesítenie. Amennyiben a lakos fizetési kötelezettségének jelen rendeletben foglalt 

időpontig nem tesz eleget, a kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül. 
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(6) Az érvényességi időn belül egy lakóhelyre egyidőben legfeljebb két lakossági várakozási 

hozzájárulás lehet érvényben. További hozzájárulást – a (8) bekezdésben foglaltakra tekintettel – a 

parkolás üzemeltető kizárólag a korábban kiadott hozzájárulás visszavonását követően adhat ki.  

(7) A parkolás üzemeltető a már kiadott hozzájárulás jogosultsági feltéteknek való megfelelését 

rendszeres időközönként ellenőrzi.  

(8) A lakos köteles a parkolás üzemeltetőnél írásban bejelenteni, amennyiben  

a) az üzembentartó személyében év közben változás következik be, illetve a gépjárművet a 

forgalomból kivonják, vagy  

b) a kérelem benyújtásakor bejelentett lakóhelye megváltozik.  

(9) Amennyiben a lakos a (8) bekezdésben foglaltaknak a változást követő 15 napon belül nem tesz 

eleget, a hozzájárulás visszavonásra kerül, és a hozzájárulás jogosulatlan igénybevétele időtartamára 

nyújtott kerületi kedvezményt 30 napon belül meg kell téríteni.  

(10) A lakossági várakozási hozzájárulás éves díjából 100% kerületi kedvezmény adható annak, aki 

– vagy akinek a kerületben lakóhellyel rendelkező hozzátartozója – orvos által igazolt egészségi 

állapota miatt otthonában rendszeres gondozásra szorul, illetve rendszeres és orvos által igazolt 

járóbeteg-szakellátást vesz igénybe. 

(11) A nagycsaládos lakos a (4) bekezdés szerinti összegből további 50%-os kedvezményre jogosult. 

(12) A nyugdíjas lakos az általa megjelölt első gépjárműre a (4) bekezdés szerinti összegből további 

50%-os kedvezményre jogosult.  

(13) A (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott összegű éves díjon lakossági várakozási 

hozzájárulás adható ki 4.000 forint költségtérítés megfizetése mellett  

a) az önkormányzat, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, az 

önkormányzat fenntartásában működő intézmény, az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 

gazdasági társaság és ezek vezetői által meghatározott alkalmazottainak üzemeltetésében vagy 

használatában lévő gépjárműre; 

b) a képviselő-testület illetékes bizottságának javaslatára a kerületi székhelyű, Józsefváros lakosai 

számára közfeladatot ellátó nonprofit és egyházi szervezetek tulajdonában vagy üzemeltetésében 

lévő gépjárművekre, vagy a szervezet vezető tisztségviselője által javasolt tag, a szervezetnél 

jogviszonyban lévő személy tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárművekre; 

c) a rendőrség tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjármű, vagy parancsnoki támogató 

javaslat esetén a rendőrségnél szolgálati jogviszonyban lévő személyek tulajdonában vagy 

üzemeltetésében lévő gépjárművekre; 

d) a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárműre, melyet a lakos 

a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott. 

(14) A lakossági várakozási hozzájárulás teljes - kerületi kedvezmény nélküli - éves díja fizetendő  

a) az olyan lakóhelyre benyújtott lakossági várakozási hozzájáruláshoz, amely olyan új építésű 

épületben található, melyre e rendelet hatályba lépését követően került benyújtásra a 

használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem, továbbá  

b) a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárműre, melyet a lakos 

a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott. 

(15) Amennyiben ugyanazon lakóhely vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában nincs 

kibocsátva kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás, a (14) bekezdés b) pontja szerinti 

gépjárműre a lakossági várakozási hozzájárulás éves díjához 50% kerületi kedvezmény adható.” 

 

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. december 15. 

 

 

 dr. Sajtos Csilla Pikó András 

 jegyző polgármester 
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A kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 42/2022. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvezményes várakozásra 

jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

rendelet) 2023. január 1. napján lép hatályba.  

 

A rendelet hatályba eltérő szöveggel történő hatályba léptetése módosítása szükséges két pontot 

érintően, a 2022. szeptemberi elfogadása és kihirdetése óta lefolytatott több szakmai egyeztetést, a 

közmeghallgatást, valamint a Józsefvárosi Parkolási Stratégia kiegészítését követő egyeztetések 

alapján.  

 

A rendelet jelen hatályba lépés előtti módosítása 2023. január 1. napjával lép hatályba, így a 

lakosoknak a 2023. januártól esedékes kedvezményes várakozási hozzájárulás kiadása már módosító 

javaslatok figyelembevételével és alkalmazásával történhet.   

 

 Az eltérő szöveggel történő hatályba léptetés technikai módosításokat tartalmaz. 

 

 

Részletes indokolás 

 

a 1. §-hoz 

 

A módosítási javaslat szerint a nagycsaládosok az első és a második autójukra is az alap lakossági 

kedvezményen túl egyaránt 50%-os kedvezményt (kerületi támogatást) igényelhetnek. 

 

 

A módosítási javaslat szerint, amennyiben ugyanazon lakóhelyen a kérelem benyújtásának 

időpontjában nincs kibocsátva kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás, a munkáltató által 

üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárműre, melyet a lakos a munkáltatótól 

kizárólagos használatba kapott, a kerületi lakossági várakozási hozzájárulás 50%-os kerületi 

önkormányzati támogatással az alábbi díjakon kiváltható 

 

a 2. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


