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  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 
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A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. 

A Képviselő-testület 2016. december 13-ai ülésén az alábbi határozatot hozta: 

389/2016.(XII.13) sz 

Határozat 

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármester útján a FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a 242 /2016. számú 

előterjesztés II. pontjában vázolt koncepcionális javaslat megvalósíthatósága érdekében 

dolgozzon ki rendelet-módosítási javaslatot, és azt 2017 első negyedévében terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2017. március 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Fenti határozat végrehajtásaként Társaságunk kidolgozta a koncepcionális javaslatban 

megfogalmazottaknak megfelelő rendelet-módosítást, mely a későbbiekben ismertetett 

további változtatásokkal együttesen kezeli az elmúlt időszakban felmerült a parkolással 

kapcsolatos kérdéseket. 

 

2. 

 A Képviselő-testület 389/2016.(XII.13) számú határozatában elfogadott koncepcionális 

javaslatokon túl, Társaságunk a következő döntések meghozatalát javasolja: 

a.) A József Attila-lakótelep volt P+R parkoló (Pöttyös utca) illetve az IBIS Aero Hotellal 

kapcsolatban, elképzelésünk szerint az Üllői út mentén (szervizútján) a Pöttyös utca és 

a Csárdás köz között elhelyezkedő – mintegy 165 férőhelyes – várakozóhelyen, 

valamint a Ferde utca szervizútjának az IBIS Aero Hotel előtti területén (kb. 45 

férőhely) zárt rendszerű várakozási övezetet alakítanánk ki. Ennek érdekében a 

Képviselő-testületnek szükséges kezdeményezni a Budapest Főváros közigazgatási 

területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról 

és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 

Kgy. rendelet 5. számú mellékletének módosítását. 

b.) A József Attila-lakótelepen 2016. október 1-én bevezetett fizető várakozási övezet 

jelentősen csökkentette a lakótelepre nehezedő, nem kerületi lakók gépjárművei által 

okozott feszültséget. Az elmúlt hónapok szakértői vizsgálatai és a lakosság 

tapasztalatainak kiértékelését követően kisebb korrekciót fogunk javasolni a 

várakozási övezet határait illetően. A tervezés alapját képező parkolás-vizsgálat 

elkészítését követően 2017. áprilisában a FEV IX. Zrt. előterjesztést készít a 

Képviselő-testület számára a fent említett korrekció irányáról és mértékéről. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 

javaslatokat elfogadni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2017. március 20. 

 

            

        dr. Bácskai János polgármester 

megbízásából 

Vörös Attila elnök-vezérigazgató s.k. 

 



 

 

 

1. számú határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet egy fordulóban alkotja meg.  

Határidő: 2017. március 23.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.  

Határidő: 15 nap  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

  dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző a kifüggesztésért 

 

 

 

2. számú határozati javaslat: 

 

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 

tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú 

mellékletének jelen előterjesztés szerinti módosítását. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet  

          2. hatásvizsgálati lap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

előterjesztés 1.sz. melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017. (…...) önkormányzati rendelete 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 

39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros 

közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Főv. kgy. rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 

várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) 

önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép::  

 

„Várakozási övezet: az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen lévő, a KRESZ 17. § (1) 

bekezdés e/2. pontjában meghatározott módon, táblákkal kijelölt olyan körülhatárolt terület, 

amely munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között, illetve a Fővám tér – Vámház körút – Kálvin 

tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér Közraktár utca által határolt területen – beleértve 

a határoló utakat és tereket – 8.00 és 20.00 óra között díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra 

időtartamig, vagy a jelen rendelet 3.§.(1). bek. c), d),  f), g), h) pontjaiban meghatározott 

várakozási hozzájárulással időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra.” 

 

 

2.§ 

 

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) az Fkgy. rendeletben meghatározott időtartamig - annak 2. számú mellékletében szereplő 

- várakozási díj megfizetése ellenében, kivéve az áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa 

Fkgy. rendelet szerinti alkalmazásával,” 

 

(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) és i) pontokkal: 

 

„h) bérlői várakozási hozzájárulással annak feltételei szerint, 



i) nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási hozzájárulással annak feltételei 

szerint.” 

 

3.§ 

 

(1) A Rendelet 4.§  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen történő várakozásra – 

meghatározott feltételek esetén – lakossági-, bérlői-, gazdálkodói-, egészségügyi-, 

önkormányzati intézményi-, nevelési oktatási intézményi időszakos-várakozási-, valamint a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulás adható 

ki.” 

 

(2) A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(5) A várakozási hozzájárulások – a nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási 

hozzájárulás kivételével –  a kiadás napjától a kiadás évét követő év március 31. napjáig 

érvényesek. A nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási hozzájárulás a kiadás 

napjától a tanév június 30. napjáig szól.” 

 

4.§ 

 

A Rendelet kiegészül egy új 5/A. §-al az alábbiak szerint: 

 

„5/A. §. 

 

(1) Bérlői várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, aki bérlőként 

életvitelszerűen a IX. kerületben lakik, és a tartózkodási helye jelen rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott 3 órás maximális várakozási idejű területen kívül esik.  

 

(2) Bérlői várakozási hozzájárulás, a bérlő által megjelölt  

a.) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű 

motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros 

kerékpárra, vagy egy darab 3 500 kilogramm megengedett legnagyobb 

össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a bérlő a tulajdonosa 

vagy az üzembentartója, vagy 

b.) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által 

üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt gépjárműre adható ki,  ha 

az a) pontban megjelölt gépjárműre, a IX. kerületben várakozási 

hozzájárulással nem rendelkezik.  

 

(3) A bérlői várakozási hozzájárulás kiadásának együttes feltételei: 

a.) költségtérítés megfizetése, 

b.) várakozási díj megfizetése,  

c.) tulajdonosi hozzájárulás, 

d.) bérlői meghatalmazás, 

e.) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti szerződés, 

f.) tulajdonosi nyilatkozat az adókötelezettség megfizetéséről, 

g.) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása,  

h.) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-

üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál 



régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott 

várakozási-, és pótdíj tartozás. 

 

(4) Bérlői várakozási hozzájárulás az 5.§ (3) bekezdésében meghatározott mértékben 

adható ki, azzal a megkötéssel, hogy ugyanazon lakás esetén a tulajdonos (természetes 

személy) kérelme a bérlővel szemben elsőbbséget élvez. Amennyiben az 5.§ (3) 

bekezdésben meghatározott várakozási hozzájárulások mértékét kimerítették, a bérlő 

kérelmét el kell utasítani. 

 

(5) Ha a bérleti szerződés határozott időtartama, vagy a tartózkodási hely érvényességi 

dátuma a 4.§ (5) bekezdésében meghatározott érvényességi időt megelőző időpontig 

tart, a bérlői várakozási hozzájárulás, kizárólag addig az időpontig adható ki.  

 

(6) Bérlői várakozási hozzájárulás esetén éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek 

mértéke a tartózkodási helye szerinti - jelen rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott díjtételű várakozási övezetben fizetendő egy órai várakozási díj 

kétszázötvenszerese. 

 

(7) A bérlői várakozási hozzájárulás éves várakozási díjának megfizetése alól a következő 

kedvezmények járnak: 

a.)  30 %, ha a gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, 

b.) 50 %, ha a gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, 

c.) 70 %, ha a gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi 

kategóriának megfelel 

d.) 100 %, ha a gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű  

 

(8) Év közben kérelmezett várakozási hozzájárulás esetén, időarányos várakozási díjat 

kell fizetni. Az érvényességi idő lejárata előtt visszaadott hozzájárulások esetén az 

időarányos várakozási díj – a kérelmezőnek – visszajár. 

 

(9) A bérlői várakozási hozzájárulás a tartózkodási helye szerinti, jelen rendelet 2. számú 

mellékletben meghatározott várakozási övezetben, a kerületi önkormányzati tulajdonú 

közúti várakozóhelyein díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 8/A. §-a kiegészül egy új (2/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

 

„(2/a) Ferencváros Önkormányzata által benyújtott várakozási hozzájárulási kérelem esetén 

a hozzájárulás kiadásának feltételei a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolás, 

valamint a Polgármester által kiadott közfeladat ellátási igazolás az adott gépjárműre 

vonatkozóan.” 

 

6.§ 

 

A Rendelet kiegészül egy új 8/B. §-al az alábbiak szerint: 

 

„8/B. § 

 

(1) A nevelési, oktatási, intézményi időszakos hozzájárulás alapján, az 4. számú 

mellékletben meghatározott  bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák és a 14 



év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási intézmények épületének főbejárata előtti 

utca teljes hosszában, az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban, és az arra merőleges 

két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér, és a térrel érintkező utcákban 

hétköznaponként 8.00-9.00, valamint 16.00-17.30 óra között, 20 perc időtartamban, a 

parkolás-üzemeltetési feladatot ellátó szerv nyilvántartásában szereplő gépjárművek 

parkolási díj fizetés nélkül várakozásra jogosultak. 

 

(2) A nevelési, oktatási, intézményi időszakos hozzájárulás kérelemre annak a 

kérelmezőnek adható, akinek 14 év alatti, e rendeletben meghatározott közeli 

hozzátartozója valamely, e rendelet hatálya alá tartozó bölcsőde, óvoda, általános 

iskola, többcélú oktatási intézmény nyilvántartásában szerepel, az általa megjelölt,  

a.) egy darab személygépkocsira, amelynek tulajdonosa illetve  üzembentartója, 

vagy 

b.) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által 

üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az 

a) pontban megjelölt gépjárműre, a IX. kerületben várakozási hozzájárulással 

nem rendelkezik. 

 

 

(3) A nevelési oktatási intézményi időszakos hozzájárulás kiadásának együttes feltételei: 

a.) költségtérítés megfizetése 

b.) gépjárműadó megfizetésének, illetve adómentesség igazolása 

c.) a kérelem beadásának időpontjában – a Parkolás-üzemeltető 

nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál 

régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott 

várakozási díj és pótdíj tartozás. 

d.)  a kérelmező közeli hozzátartozója nevére szóló intézmény látogatási 

igazolás”  

 

7.§. 

 

A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az e rendeletben meghatározott várakozási hozzájárulások formája, a hozzájárulás 

kiadására jogosult által kiadott igazolásból és tájékoztatóból áll.” 

 

8.§. 

 

A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az e rendeletben meghatározott várakozási hozzájárulásokat átruházott hatáskörben a 

polgármester adja ki. A hozzájárulások kiadásáról a Parkolás-üzemeltető útján 

gondoskodik.” 

 

9.§. 

 

A Rendelet kiegészül egy új 10/A.§-al az alábbiak szerint: 

 

„10/A.§. 

 



(1) A Budapest IX. kerületi várakozási övezetekre meghatározott maximális várakozási 

időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat a Polgármester elengedheti, ha a kérelmező 

igazolja, hogy a maximális időtartam túllépésére a IX. kerületi várakozási övezetben működő 

országos gyógyító intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor. 

 

(2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltetőhöz kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell:  

a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés szerinti igazolását,  

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást, 

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát 

a parkolási díj mobiltelefon által történt megfizetéséről.” 

 

 

 

 

10.§. 

 

(1) A Rendelet 12/A.§ (2) bekezdése kiegészül egy új d) és e) ponttal az alábbiak szerint: 

 

„d) bérlői várakozási hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és az 5/A.§ (3) 

bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás, d) pontjában meghatározott 

meghatalmazás, e) pontjában meghatározott szerződés, valamint f) pontjában meghatározott 

nyilatkozat.” 

e) nevelési, oktatási, intézményi időszakos hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt 

adatok és a 8/B.§ (3) bekezdés d) pontjában meghatározott igazolás.” 

 

11.§. 

 

A Rendelet 13.§-a az alábbi f) ponttal egészül ki: 

 

„f) Közeli hozzátartozó: egyenes ágbeli leszármazója, örökbefogadott, mostoha-, vagy 

nevelt gyermeke” 

 

12.§. 

 

A rendelet kiegészül egy új 4. számú melléklettel e rendelet 1. számú mellékletének megfelelő 

tartalommal. 

 

12. § 

 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. július 1-én lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 5. §-a és 9. §-a e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2017. ………………… 

 

 

 
dr. Bácskai János      dr. Ruzsits Ákos Jenő 

  polgármester                 aljegyző 

 



A rendelet-tervezet 1. számú melléklete 

 

A rendeletben meghatározott nevelési, oktatási, intézményi időszakos hozzájárulásra jogosító 

intézmények jegyzéke 

 

 Intézmény megnevezése: Intézmény címe: 

1. Ferencvárosi  Epres Óvoda 
1098  Budapest, Epreserdő u. 

10. 

2. Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097  Budapest, Óbester u. 9. 

3. Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
1096  Budapest, Thaly Kálmán  

u. 38. 

4. Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
1097  Budapest, Vágóhíd u. 35-

37. 

5. Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092  Budapest, Erkel u. 10. 

6. Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom u. 15. 

7. Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
1091  Budapest, Ifjúmunkás u. 

30. 

8. Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098  Budapest,  Napfény u. 4. 

9. Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091  Budapest,Hurok u. 9.  

10. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092. Budapest, Ráday u. 46. 

11. Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097. Budapest,  Fehérholló u.2-4. 

12. Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde   1098. Budapest, Pöttyös u. 8/a. 

13. Manó-lak IX.14. sz. Bölcsőde 1098. Budapest, Dési Huber u. 9. 

14. Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096.Budapest, Thaly Kálmán u.17 

15. 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános 

Iskola 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

16. 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI                                    
1095 Budapest, Gát u. 6. 

17. 
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi 

Dezső Általános  Iskola                      
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 

18. 

Budapest IX. Kerületi Kőrösi 

Csoma Sándor Kéttannyelvű 

Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 

19. 
Budapest IX. Kerületi Leövey 

Klára Gimnázium 
1096 Budapest, Vendel u. 1. 

20. 

Budapest IX. Kerületi Szent-

Györgyi Albert  Általános Iskola és 

Gimnázium                             

1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 

21. 
Budapest IX. Kerületi Molnár 

Ferenc Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester u. 19. 

22. 

Budapest IX. kerületi József Attila 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény         

1095 Budapest, Mester u. 67. 

23. 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola 

és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 

24. 

Budapest IX. Kerületi Weöres 

Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium      

1098 Budapest, Lobogó u. 1. 

(ált.isk.) 

1098 Budapest,Toronyház u. 21.  

(gimnázium) 



25. 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola                             
1092 Budapest, Köztelek u. 8. 

26. 

Dió Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

1098 Budapest, Friss u. 8. 

27. 
Harsányi Jánosi Gazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskola 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. 

28. 
Gundel Károly Vendéglátóipari  és 

Idegenforgalmi Szakképző Iskola 
1097 Budapest, Ecseri út 5-7. 

29. 

BMSZC Puskás Tivadar Távközlési 

Technikum és Infokommunikációs 

Szakgimnáziuma 

1097 Budapest, Gyáli út 22.  

30. 

BMSZC Szily Kálmán Műszaki 

Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium 

1097 Budapest, Timót u. 3. 

31. 
Teleki Blanka Közgazdasági 

Szakközépiskola   
1095 Budapest, Mester u. 23 

32. 
Szent István Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium 
1095 Budapest, Mester u. 56-58. 

33. 
Fáy András Közlekedésgépészeti, 

Műszaki Szakgimnázium 
1095 Budapest, Mester u. 60-62. 

34. 
Jaschik Álmos Művészeti 

Szakközépiskola 
1097 Budapest, Illatos út 2-4. 

35. 

Patrona Hungariae Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Alapfokú Művészeti 

Iskola                                    

1092 Budapest, Knézich u. 5-7. 

36. 

Budapesti Lónyay Utcai 

Református Gimnázium és 

Kollégium                                                    

1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7. 

37. 
Közgazdasági Politechnikum 

Gimnázium és Szakközépiskola                                                   
1096 Budapest, Vendel u. 3. 

38. 
Zöld Kakas Líceum Szakiskola és 

Gimnázium 
1098 Budapest, Hurok u. 11. 

39. 
Képző- és Iparművészeti  

Szakgimnázum és Kollégium 
1093 Budapest, Török Pál u. 1. 

40. 
NOVUS Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény                                                     
1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

A Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról 

és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) módosítását a várakozási hozzájárulásokra vonatkozó szabályok, és 

egyes eljárási szabályok módosítása, valamint a várakozási övezet területén kijelölt zónák 

meghatározása teszi szükségessé.  

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1.§-hoz 

 

 

A módosítás alapján bevezetésre kerülő várakozási hozzájárulások szabályozása miatt vált 

szükségessé. 

 

2-6.§-hoz 

 

 

A módosítás alapján bevezetésre kerül a nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási 

hozzájárulás illetve a bérlői várakozási hozzájárulás.   

 

 

7-11.§-hoz 

 

A módosítások a gyakorlati tapasztalatok alapján, az eljárási szabályok pontosítása miatt 

váltak szükségessé.  

 

12.§. 

 

A módosítás alapján bevezetésre kerülő nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási 

hozzájárulás miatt vált szükségessé az intézmények listáját tartalmazó melléklet. 

 

14.§ 

 

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

előterjesztés 3. sz. melléklete 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról……./2017. (…..) sz. rendelethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításnak mind a kerületi mind pedig a nem kerületi parkolás 

közszolgáltatást igénybe vevők számára pozitív, az ügyintézést egyszerűsítő és 

gyorsító hatásai vannak.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletmódosításnak a költségvetést bevételi oldalát érintő változása várható.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A FEV IX. Zrt. adminisztratív terhei várhatóan növekednek.   

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
A módosító rendelet megalkotását a Rendeletben nevesített kérdések teszik 

szükségessé, a módosítás nélkül a parkolás-gazdálkodási rendszerrel összefüggő 

lakossági panaszok számának növekedése várható.  

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek adottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

előterjesztés 4. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011. (XII.12.) önkormányzati 

rendelete a Ferencváros közterületein a 

járművel várakozás rendjéről, a 

várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017. (…...) önkormányzati rendelete 

a Ferencváros közterületein a járművel 

várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 

szabályairól szóló 

39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

2.§ (1) 
Várakozási övezet: az 1. § (1) bekezdésben 
meghatározott területen lévő, a KRESZ 17. § (1) 
bekezdés e/2. pontjában meghatározott módon, 
táblákkal kijelölt olyan körülhatárolt terület, amely 
munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között, illetve a 
Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út – 
Ferenc körút – Boráros tér Közraktár utca által 
határolt területen – beleértve a határoló utakat és 
tereket – 8.00 és 20.00 óra között díjfizetés 
ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig, vagy a 
jelen rendelet 3.§.(1). bek. c., d., g. pontjaiban 
meghatározott várakozási hozzájárulással 
időtartam korlátozás nélkül használható 
várakozásra. 

 2.§ (1)  

Várakozási övezet: az 1. § (1) bekezdésben 

meghatározott területen lévő, a KRESZ 17. § 

(1) bekezdés e/2. pontjában meghatározott 

módon, táblákkal kijelölt olyan körülhatárolt 

terület, amely munkanapokon 8.00 és 18.00 

óra között, illetve a Fővám tér – Vámház 

körút – Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – 

Boráros tér Közraktár utca által határolt 

területen – beleértve a határoló utakat és 

tereket – 8.00 és 20.00 óra között díjfizetés 

ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig, vagy 

a jelen rendelet 3.§.(1). bek. c), d),  f), g), h) 

pontjaiban meghatározott várakozási 

hozzájárulással időtartam korlátozás nélkül 

használható várakozásra. 

 

3.§ (1)  
A várakozási övezet területén, közúti 
várakozóhelyen – a (2), (3) és (4) bekezdésekben 
meghatározott kivételekkel – kizárólag az alábbi 
feltételekkel lehet várakozni: 

a) az Fkgy. rendeletben meghatározott, e 
rendelet 1. számú függelékében szereplő 
várakozási díj megfizetése ellenében, 
legfeljebb 3 óra időtartamig, kivéve az 
áruszállítás végzésére szolgáló 
rakodótárcsa Fkgy. rendelet szerinti 
alkalmazásával, 

b) a (2) és (3) bekezdés szerinti 
gépjárművekkel díjfizetés nélkül, 

c) a lakossági várakozási hozzájárulással, 
annak feltételei szerint, 

d) gazdálkodói várakozási hozzájárulással, 
annak feltételei szerint, a várakozási díj 
megfizetésével, 

e) egészségügyi várakozási hozzájárulással, 
annak feltételei szerint, 

3.§ (1)  

 

 

 

 

a) az Fkgy. rendeletben meghatározott 

időtartamig - annak 2. számú mellékletében 

szereplő - várakozási díj megfizetése 

ellenében, kivéve az áruszállítás végzésére 

szolgáló rakodótárcsa Fkgy. rendelet szerinti 

alkalmazásával, 

……. 

……. 

……. 

 

 

 

 

 

 

 



f) a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
részére kiállított behajtási várakozási 
hozzájárulással, 

g) önkormányzati intézményi 
hozzájárulással,  annak feltételei szerint. 

 

 

 

 

 

 

h) bérlői várakozási hozzájárulással 

annak feltételei szerint, 

i) nevelési, oktatási, intézményi 

időszakos várakozási hozzájárulással annak 

feltételei szerint. 

4.§ (1)  

(1) A várakozási övezet területén, közúti 
várakozóhelyen történő várakozásra – 
meghatározott feltételek esetén – lakossági, 
gazdálkodói, egészségügyi, önkormányzati 
intézményi várakozási-, valamint a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-
várakozási hozzájárulás adható ki. 

4.§ (1)  

(1) A várakozási övezet területén, közúti 

várakozóhelyen történő várakozásra – 

meghatározott feltételek esetén – lakossági-, 

bérlői-, gazdálkodói-, egészségügyi-, 

önkormányzati intézményi-, nevelési oktatási 

intézményi időszakos-várakozási-, valamint a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére 

kiállított behajtási-várakozási hozzájárulás 

adható ki. 

4.§ (5) 

(5) A várakozási hozzájárulással rendelkező 
gépjármű kizárólag egy várakozóhely elfoglalása 
esetén várakozhat díjmentesen, illetve 
kedvezményesen. Ha egynél több várakozóhelyet 
foglal el (pl. pótkocsi), akkor a többlet 
várakozóhely használatáért a díjfizetésre 
vonatkozó általános előírásoknak megfelelő díjat 
kell fizetnie. 

4.§ (5) 

(5) A várakozási hozzájárulások – a nevelési, 

oktatási, intézményi időszakos várakozási 

hozzájárulás kivételével –  a kiadás napjától 

a kiadás évét követő év március 31. napjáig 

érvényesek. A nevelési, oktatási, intézményi 

időszakos várakozási hozzájárulás a kiadás 

napjától a tanév június 30. napjáig szól. 

 5/A.§ 

(1) Bérlői várakozási hozzájárulás 

kérelemre annak a lakosnak adható, 

aki bérlőként életvitelszerűen a IX. 

kerületben lakik, és a tartózkodási 

helye jelen rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott 3 órás 

maximális várakozási idejű területen 

kívül esik.  

 

(2) Bérlői várakozási hozzájárulás, a 

bérlő által megjelölt  

a.) egy darab személygépkocsira, 

vagy egy darab három- vagy 

négykerekű motorkerékpárra, 

vagy egy darab három- vagy 

négykerekű segédmotoros 

kerékpárra, vagy egy darab 

3 500 kilogramm megengedett 

legnagyobb össztömeget meg 



nem haladó tehergépkocsira, 

amelynek a bérlő a 

tulajdonosa vagy az 

üzembentartója, vagy 

b.) a munkáltatótól kizárólagos 

használatba kapott egy darab, 

a munkáltató által üzemben 

tartott, vagy lízingelt, vagy 

tartósan bérelt gépjárműre 

adható ki,  ha az a) pontban 

megjelölt gépjárműre, a IX. 

kerületben várakozási 

hozzájárulással nem 

rendelkezik.  

 

(3) A bérlői várakozási hozzájárulás 

kiadásának együttes feltételei: 

a.) költségtérítés megfizetése, 

b.) várakozási díj megfizetése,  

c.) tulajdonosi hozzájárulás, 

d.) bérlői meghatalmazás, 

e.) teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt bérleti 

szerződés, 

f.) tulajdonosi nyilatkozat az 

adókötelezettség 

megfizetéséről, 

g.) a gépjárműadó 

megfizetésének vagy az 

adómentesség igazolása,  

h.) a kérelem beadásának 

időpontjában – valamennyi 

fővárosi parkolás-üzemeltető 

nyilvántartása szerint – a 

kérelmezett gépjárműre nincs 

30 napnál régebbi 

jogosulatlan parkolási 

esemény miatt kiszabott és 

nem vitatott várakozási-, és 

pótdíj tartozás. 

 

(4) Bérlői várakozási hozzájárulás az 5.§ 

(3) bekezdésében meghatározott 

mértékben adható ki, azzal a 

megkötéssel, hogy ugyanazon lakás 

esetén a tulajdonos (természetes 

személy) kérelme a bérlővel szemben 

elsőbbséget élvez. Amennyiben az 5.§ 

(3) bekezdésben meghatározott 

várakozási hozzájárulások mértékét 

kimerítették, a bérlő kérelmét el kell 



utasítani. 

 

(5) Ha a bérleti szerződés határozott 

időtartama, vagy a tartózkodási hely 

érvényességi dátuma a 4.§ (5) 

bekezdésében meghatározott 

érvényességi időt megelőző időpontig 

tart, a bérlői várakozási hozzájárulás, 

kizárólag addig az időpontig adható 

ki.  

 

(6) Bérlői várakozási hozzájárulás esetén 

éves várakozási díjat kell fizetni, 

amelynek mértéke a tartózkodási 

helye szerinti - jelen rendelet 2. sz. 

mellékletében meghatározott díjtételű 

várakozási övezetben fizetendő egy 

órai várakozási díj 

kétszázötvenszerese. 

 

(7) A bérlői várakozási hozzájárulás éves 

várakozási díjának megfizetése alól a 

következő kedvezmények járnak: 

a.)  30 %, ha a gépjármű az 

EURO 3 környezetvédelmi 

kategóriának megfelel, 

b.) 50 %, ha a gépjármű az 

EURO 4 környezetvédelmi 

kategóriának megfelel, 

c.) 70 %, ha a gépjármű hibrid 

üzemű, vagy az EURO 5 

környezetvédelmi 

kategóriának megfelel 

d.) 100 %, ha a gépjármű teljesen 

gáz vagy elektromos üzemű  

 

(8) Év közben kérelmezett várakozási 

hozzájárulás esetén, időarányos 

várakozási díjat kell fizetni. Az 

érvényességi idő lejárata előtt 

visszaadott hozzájárulások esetén az 

időarányos várakozási díj – a 

kérelmezőnek – visszajár. 

 

(9) A bérlői várakozási hozzájárulás a 

tartózkodási helye szerinti, jelen 

rendelet 2. számú mellékletben 

meghatározott várakozási övezetben, 

a kerületi önkormányzati tulajdonú 

közúti várakozóhelyein díjfizetés és 

időtartam korlátozás nélküli 



várakozásra jogosít.” 

 

 8/A.§  

(2/a) Ferencváros Önkormányzata által 

benyújtott várakozási hozzájárulási kérelem 

esetén a hozzájárulás kiadásának feltételei a 

(2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

igazolás, valamint a Polgármester által 

kiadott közfeladat ellátási igazolás az adott 

gépjárműre vonatkozóan. 

 8/B.§ 

 

(1) A nevelési, oktatási, intézményi 

időszakos hozzájárulás alapján, az 4. 

számú mellékletben meghatározott  

bölcsődék, óvodák, általános iskolák, 

középiskolák és a 14 év alatti 

gyermekeket fogadó többcélú oktatási 

intézmények épületének főbejárata 

előtti utca teljes hosszában, az ezzel 

közvetlenül párhuzamos utcákban, és 

az arra merőleges két legközelebbi 

utcákban, vagy az épület előtti tér, és 

a térrel érintkező utcákban 

hétköznaponként 8.00-9.00, valamint 

16.00-17.30 óra között, 20 perc 

időtartamban, a parkolás-

üzemeltetési feladatot ellátó szerv 

nyilvántartásában szereplő 

gépjárművek parkolási díj fizetés 

nélkül várakozásra jogosultak. 

 

(2) A nevelési, oktatási, intézményi 

időszakos hozzájárulás kérelemre 

annak a kérelmezőnek adható, akinek 

14 év alatti, e rendeletben 

meghatározott közeli hozzátartozója 

valamely, e rendelet hatálya alá 

tartozó bölcsőde, óvoda, általános 

iskola, többcélú oktatási intézmény 

nyilvántartásában szerepel, az általa 

megjelölt,  

a) egy darab személygépkocsira, 

amelynek tulajdonosa illetve  

üzembentartója, vagy 

b) a munkáltatótól kizárólagos 

használatba kapott egy darab, 

a munkáltató által üzemben 

tartott, vagy lízingelt, vagy 

tartósan bérelt 

személygépkocsira, ha az a) 



pontban megjelölt 

gépjárműre, a IX. kerületben 

várakozási hozzájárulással 

nem rendelkezik. 

 

 

(3) A nevelési oktatási intézményi 

időszakos hozzájárulás kiadásának 

együttes feltételei: 

a)költségtérítés megfizetése 

            b)gépjárműadó megfizetésének,         

              illetve adómentesség igazolása 

            c)a kérelem beadásának 

időpontjában – a Parkolás-

üzemeltető nyilvántartása szerint – 

a kérelmezett gépjárműre nincs 30 

napnál régebbi jogosulatlan 

parkolási esemény miatt kiszabott 

és nem vitatott várakozási díj és 

pótdíj tartozás. 

           d)a kérelmező közeli hozzátartozója 

nevére szóló intézmény látogatási 

igazolás 

9.§ (1) 

A lakossági, a gazdálkodói, az egészségügyi, az 
önkormányzati intézményi várakozási-, valamint a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére 
biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás 
formája a hozzájárulás kiadására jogosult által 
kiadott igazolásból és tájékoztatóból áll. 

9.§ (1) 

Az e rendeletben meghatározott várakozási 

hozzájárulások formája, a hozzájárulás 

kiadására jogosult által kiadott igazolásból 

és tájékoztatóból áll. 

10.§ (1) 

A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, 
az egészségügyi várakozási, az önkormányzati 
intézményi várakozási, valamint a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-
várakozási hozzájárulásokat átruházott 
hatáskörben a polgármester adja ki. A 
hozzájárulások kiadásáról a Parkolás-üzemeltető 
útján gondoskodik. 
 

10.§ (1) 

Az e rendeletben meghatározott várakozási 

hozzájárulásokat átruházott hatáskörben a 

polgármester adja ki. A hozzájárulások 

kiadásáról a Parkolás-üzemeltető útján 

gondoskodik. 

 10/A.§ 

(1) A Budapest IX. kerületi várakozási 

övezetekre meghatározott maximális 

várakozási időtartam túllépése miatt 

kiszabott pótdíjat a Polgármester 

elengedheti, ha a kérelmező igazolja, hogy a 

maximális időtartam túllépésére a IX. 

kerületi várakozási övezetben működő 

országos gyógyító intézetben folyó 

gyógykezelése miatt került sor. 



 

(2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet a 

Parkolás-üzemeltetőhöz kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell:  

a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés 

szerinti igazolását,  

b) a parkolás-üzemeltető társaság által 

kiállított fizetési felszólítást, 

c) a kérelemben megjelölt időpontra 

vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező 

nyilatkozatát a parkolási díj mobiltelefon 

által történt megfizetéséről. 

A Parkolás-üzemeltető a 4. § (1) bekezdésben 
meghatározott várakozási hozzájárulások és 
kedvezmények kiadásával kapcsolatban az alábbi 
adatokat kezeli az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével a 
kérelmező előzetes és önkéntes írásbeli 
hozzájárulása alapján: 
 

a) valamennyi kérelem tekintetében: 

kérelmező neve, kérelmező lakóhelye, 

kérelmező anyja neve, kérelmező 

születési helye és ideje, gépjármű 

gyártmánya, gépjármű kategóriája, 

gépjármű megengedett legnagyobb 

össztömege (együttes tömeg), gépjármű 

forgalmi rendszáma, gépjármű 

felségjelzése, gépjárműadó 

megfizetésének, illetve adómentesség 

igazolása, gépjármű használatának 

jogcíme (kivéve egészségügyi-, 

önkormányzati intézményi várakozási 

hozzájárulás), meghatalmazott neve, 

lakcíme (amennyiben van); 

b) egészségügyi várakozási hozzájárulás 
esetében: az a) pontban megjelölt adatok 
és a 7.§ (2) bekezdés c) pontban 
meghatározott igazolás;  
 
c) önkormányzati intézményi várakozási 
hozzájárulás esetében: az a) pontban 
megjelölt adatok és a 8/A.§ (2) bekezdés 
d) pontban meghatározott igazolás. 

 

12/A.§ (2) 

…… 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) bérlői várakozási hozzájárulás esetében: 

az a) pontban megjelölt adatok és az 5/A.§ 

(3) bekezdés c) pontjában meghatározott 

hozzájárulás, d) pontjában meghatározott 



meghatalmazás, e) pontjában meghatározott 

szerződés, valamint f) pontjában 

meghatározott nyilatkozat. 

e) nevelési, oktatási, intézményi időszakos 

hozzájárulás esetében: az a) pontban 

megjelölt adatok és a 8/B.§ (3) bekezdés d) 

pontjában meghatározott igazolás. 

13.§ 

E rendelet alkalmazásában: 
a) Költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának 

elbírálásával kapcsolatban felmerült 
adminisztrációs, technikai és egyéb költségek 
kérelmező által megfizetett része; 

b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 16/A.§-ában meghatározott, a 
hozzájárulások kiadásának feladataival 
megbízott gazdasági társaság, a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt. 

c) Üzembentartó: a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény 2. § 9. pontja szerinti üzembentartó 

d) Gazdálkodó: a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 3.§ (1) bekezdésének 2-4. pontjában 
meghatározott vállalkozó, az államháztartás 
szervezetei, az egyéb szervezet. 

e) Adóhatóság: Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adó 
Irodája. 

 

13. § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Közeli hozzátartozó: egyenes ágbeli 

leszármazója, örökbefogadott, mostoha-, 

vagy nevelt gyermeke 

 


