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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. 

pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„A fővárosi önkormányzat feladata különösen:…a főváros területén a parkolás feltételrendszerének 

kialakítása; 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete - fővárosban a fővárosi közgyűlés - hogy 

rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében 

a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját, 

b) várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási időszakot, 

c) a fizetendő várakozási díj mértékét, 

d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, 

e) a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a 

kedvezményes várakozási díj mértékét, azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének 

bővítésére a kerületi képviselő-testület jogosult.” 

 

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

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

változata meghatározza a várakozási övezeteteket, a díjköteles várakozási időszakot, a díjköteles 

várakozás megengedett leghosszabb időtartamát. Tekintettel arra, hogy a megjelölt jogszabályok alapján 

ezek meghatározása a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik, javaslom, hogy a 

tisztelt Képviselő-testület a rendelet 1. és 2. §-át úgy módosítsa, hogy azok a Fővárosi Közgyűlés 

rendeletére hivatkozzanak, továbbá a rendelet 1., 2., 3. és 5. mellékletét helyezze hatályon kívül.   

 

A Fővárosi Közgyűlés a 2022. június 29-i ülésén fogadta el 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.) önkormányzati rendelet (a kerületi 

rendeletben: Fkgy. rendelet) módosításáról szóló javaslatot. A díjstruktúra egyszerűbb és átláthatóbb 

lett, a korábbi 5 helyett 4 fajta várakozási díj lett meghatározva. A fővárosi rendelet meghatározott 

rendelkezéseire vonatkozó hivatkozásokat módosítani szükséges azok változása miatt a kerületi rendelet 

5., 5/A., és 8/B. §-ban.   

 

A gépjármű-adót 2020-tól kezdve nem az önkormányzatnak fizetik meg a tulajdonosok,  és a vonatkozó 

adóigazolást sem a kerület Adóirodája állítja elő, így az adminisztráció megkönnyítése érdekében 

lakossági várakozási hozzájárulások kiadásának feltételeként törlésre került az adó befizetésének 

igazolása. Az egységes szabályozás érdekében célszerű a várakozási hozzájárulások egyéb fajtáinál is 

törölni ezt a feltételt. 

 

II. 

 

A fenti, technikainak tekinthető módosítás mellett javaslom, hogy a várakozási hozzájárulások 

kiadásának költségtérítési díját, amelyet a rendelet 11. § (1) bekezdése határozza meg, a Képviselő-

testület emelje meg. 

 

A személygépjármű-állomány a Közép-Magyarországi régióban a 2000. évi 827 ezerről 2021. évre 

1.304 ezerre nőtt. Figyelemmel arra, hogy a közterületekkel kapcsolatban gépjárművek tárolásán kívül 

további igények is jelentkeznek, a parkolóhelyek száma a közterületeteken, különösen a sűrűn beépített 

belső- és középső-ferencvárosi területeken nem növelhető. Jelenleg is több lakossági parkolási 

engedélyt ad ki az Önkormányzat mint amennyi fizetős parkolóhely összesen található Ferencvárosban. 



A lakossági parkolási engedélyek jelenlegi rendszere a gépjárművek számának további növekedése 

mellett nem lesz fenntartható. 

 

A parkolási díjak 2022. szeptember 5-től hatályos emelésével a parkolási engedélyek értéke tovább 

emelkedik. Ha egy személygépjármű egy éven keresztül folyamatosan az A zónában – amelyben 600 Ft 

a díj az óránként, a díjköteles időszak pedig reggel 8 órától este 10 óráig tart – parkol, akkor 2 millió 

133 ezer 600 Ft parkolási díjat kell fizetnie. A gépjárművel nem rendelkező kerületi lakosokkal szemben 

igazságosnak kevéssé tekinthető, hogy a közterület használatáért parkolási engedély birtokában ezzel 

szemben mindösszesen 2 ezer Ft-ot kell fizetnie a gépjármű tulajdonosának – tekintettel arra, hogy a 

gépjármúadó kedvezményezettje már nem az Önkormányzat, hanem a központi költségvetés, miközben 

a gépjárműforgalommal és úthasználattal kapcsolatos problémák megoldása továbbra is a kerületet 

terheli. A várakozási hozzájárulás emelése megközelítőleg sem fedezi az így kiesett adóbevételt, de a 

kiesés mértékét csökkenti.   
 

Az Önkormányzatnak mindazonáltal tekintettel kell lennie arra, hogy „szerzett jogról” van szó, 

amelyhez kialakult, berögzült, életmóddal kapcsolatos döntések társulnak, továbbá gazdaságilag nehéz 

időszak következik mindenki számára. Ezért azt javaslom, hogy egy személygépjármű tulajdonlásához, 

üzemeltetéséhez képest szimbolikus mértékű, de az igénybe vett közterület értékét már érzékelhetően 

kifejező, havonta 1000 Ft-nak megfelelő mértékű, 12.000 Ft-os díjat határozzon meg a Képviselő-

testület. Az engedély év közbeni cseréjének díja továbbra is 2000 Ft lenne.    

 

Fentiek okán kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 

javaslatot elfogadni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) rendelet 59/A. §-a alapján nem kell 

társadalmi egyeztetésre bocsátani, tekintettel arra, hogy a I. pontban javasolt módosítások technikainak 

tekinthetőek, nincsenek érdemi hatással a jogalanyokra, a II. pontban javasolt módosítás pedig az 

Önkormányzat bevételeit érinti, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a módosítást ugyanazon 

napirend keretében tárgyalja és alkossa meg.   

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

 

 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

 

 

 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet  

          2. indokolás 

               3. hatásvizsgálati lap  

                     4. két hasábos táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.  

 

Határidő: 2022. szeptember 8.  

Felelős: Baranyi Krisztina 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 a …/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

              Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

előterjesztés 1.sz. melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (…...) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva 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 rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendelet hatálya a Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő olyan közterületekre terjed ki, 

amelyek az Fkgy. rendelet alapján várakozási övezetnek minősülnek” 

 
2. § 

 
A R.  2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2.§ 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 az 

Fkgy. rendeletben meghatározottak szerint, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig, vagy 

időtartam-korlátozás nélkül használható várakozásra. A várakozási övezetek kategóriáknak megfelelő 

besorolását az Fkgy. rendelet tartalmazza.” 

 
3. § 

 
A R.  

 

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „Fkgy. rendeletben meghatározott időtartamig - annak 2. 

számú mellékletében szereplő - várakozási díj megfizetése ellenében, kivéve az áruszállítás 

végzésére szolgáló rakodótárcsa Fkgy. rendelet szerinti alkalmazásával,” szövegrész helyébe 

az „Fkgy. rendeletben meghatározott időtartamig, az abban meghatározott várakozási díj 

megfizetése ellenében, kivéve az áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa Fkgy. rendelet 

szerinti alkalmazásával,” szöveg, 
 

b) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a „várakozási övezet 5. díjtételű területen” szövegrész helyébe a „ „D” 

várakozási övezet területén” szöveg, 

 

c) 5. § (9) bekezdésben a „- a Boráros tér és a Ferenc körút kivételével - a” szövegrész helyébe „az Fkgy. 

rendeletben meghatározott” szöveg, 



 

d) 5/A. § (1) bekezdésben a „jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 3 órás maximális 

várakozási idejű területen” szövegrész helyébe az „az Fkgy. rendeletben meghatározott 3 órás maximális 

várakozási idejű területen” szöveg, 

 

e) 5/A. § (6) bekezdésben a „-jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjtételű” szövegrész 

helyébe az „- az Fkgy. rendeletben meghatározott díjtételű - ” szöveg 

 

f) 6. § (3) bekezdésben a „- a Boráros tér és a Ferenc körút kivételével – a„ szövegrész helyébe a „az 

Fkgy. rendeletben meghatározott” szöveg 

 

lép. 

 
4. § 

 
A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás 

kivételével a hozzájárulások kiadásának költségtérítési díja 12 000 Ft, cseréjének költségtérítési díja 2 

000 Ft, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.” 

 
5. § 

 
Hatályát veszti a R. 

 

a) 5/A. § (3) bekezdés f) pontja, 

 

b) 5/A. § (3) bekezdés g) pontja, 

 

c) 5/A. § (9) bekezdésben a „, jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott” szövegrész, 

 

d) 6. § (2) bekezdés b) pontja, 

 

e) 7. § (2) bekezdés b) pontja, 

 

f) 8/A. § (2) bekezdés b) pontja, 

 

g) 8/A. § (2) bekezdés c) pontja, 

 

h) 8/B. § (3) bekezdés b) pontja, 

 

i) 10. § (12) bekezdés h) pontja, 

 

j) 12/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „gépjárműadó megfizetésének, illetve adómentesség igazolása,”  

szövegrész, 

 

k) 12/A. § (6) bekezdése, 

 

l) 13. § e) pontja, 

 

m) 1. melléklete, 

 

n) 2. melléklete, 

 

o) 3. melléklete, 



 

p) 5. melléklete. 

 

 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A 4. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. … 

 

 

 

Baranyi Krisztina      Baloghné dr. Nagy Edit 

 polgármester             címzetes főjegyző 

 

 

 

  



 

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 rendelete meghatározza a 

várakozási övezeteteket, a díjköteles várakozási időszakot, a díjköteles várakozás megengedett 

leghosszabb időtartamát. Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontja valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény 48. § (5) bekezdése alapján ezek meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe 

tartozik, szükséges ezek hatályon kívül helyezése. 

 

 A Fővárosi Közgyűlés a 2022. június 29-i ülésén fogadta el 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.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló javaslatot. A fővárosi rendelet meghatározott rendelkezéseire vonatkozó hivatkozásokat 

módosítani szükséges azok változása miatt. 

 

A közterületek használatával kapcsolatos igazságosabb teherviselés érdekében szükséges emelni a 

lakossági várakozási hozzájárulások költségtérítési díját.  

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A várakozási övezetek meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

2.§-hoz 

 

A várakozási övezetek és díjfizetési időszakok meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe 

tartozik. 

 

3.§-hoz 

 

A várakozási övezetek és díjfizetési időszakok, valamint a várakozási engedéllyel használható fővárosi 

tulajdonú területek meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

4.§-hoz 

 

A hozzájárulások kiadásának költségtérítési díja kapcsán tartalmazza a hatályos rendeletben 

meghatározott összeghez képest az emelt összeget. 

 

5.§-hoz 

A gépjárműadó megfizetésének igazolásával kapcsolatos feltételt a lakossági várakozási 

hozzájárulások kiadásához már a 40/2020 (XI.25.) rendelet hatályon kívül helyezte.  A módosítással a 

gépjárműadóval és a Polgármesteri Hivatal Adó Irodájával kapcsolatos valamennyi rendelkezés 

hatályát veszti.  

 

A várakozási övezetek és díjfizetési időszakok, valamint a várakozási engedéllyel használható fővárosi 

tulajdonú területek meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

6.§-hoz 

 

A módosító 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 

szóló……./2022. (…..) sz. rendelethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A technikai módosításoknak nincs társadalmi hatása. 

 

A gépjárművet használók anyagai terhei növekednek, mivel a hozzájárulások kiadásának, költségtérítési 

díjaként a jelenleg fizetendő összeghez képest 10.000 Ft-tal magasabb összeget kell megfizetniük, 

ugyanakkor amennyiben nem új engedélyt váltanak ki, hanem - éven belül – meglévő engedély 

lemondanak, és másik gépjárműre váltanak ki engedélyt, akkor továbbra is 2000 Ft-ot kell fizetniük. 

Ennek hatására az utcán tárolt gépjárművek száma kismértékben csökkenthet. Az új összeg a 

korábbiakhoz képest jobban kifejezi a közös területeink használatával járó társadalmi-környezeti 

költségeket.   
 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A díj emelése okán az önkormányzat bevétele növekedni fog, mely bevételek a környezet védelmére 

fordítandó költségvetési mozgásteret növelik. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosítása a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 

A rendelet módosításának elmaradása esetén a rendelet az állampolgárok számára a várakozási övezetek 

kiterjedésével, a díjfizetési időszakkal kapcsolatban félrevezető lehet, továbbá a lakossági várakozási 

engedélyért a jelenleg hatályos alacsony díjat kell fizetni. 

 

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 

…./2022. (…...) önkormányzati rendelete 

a Ferencváros közterületein a járművel 

várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 

szabályairól szóló 

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

módosításáról 
 

1. § 

 
(1) A rendelet hatálya a Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonában lévő következő 

közutakra, közterületekre terjed ki: Fővám tér - 

Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út- Nagyvárad 

tér -Vágóhíd utca - Soroksári út - Déli határoló út 

- Gizella sétány - Boráros tér - Közraktár utca 

által határolt terület beleértve a határoló utakat és 

tereket; valamint az Albert Flórián út, a Fehér 

Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca 

és a korház közötti szakasza; továbbá az Ecseri út 

- Epreserdő utca - Ifjúmunkás utca - Pöttyös utca 

- Dési Huber utca - Toronyház utca - Ifjúmunkás 

utca - Csárdás köz - Egyetértés utca - Távíró utca 

- Üllői út szervizútja által határolt terület, 

beleértve a határoló utakat és tereket valamint a 

Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca 

és a Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői 

út szervizútjának a Távíró utca és a Ferde utca 

közötti szakaszát is. 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonában lévő olyan közterületekre terjed ki, 

amelyek az Fkgy. rendelet alapján várakozási 

övezetnek minősülnek. 

 

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. 

(2) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a 

naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy 

szombati napokon az (1) bekezdésben 

meghatározott munkanapi üzemidőt kell 

alkalmazni. 

2. § 

 

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 az Fkgy. rendeletben meghatározottak 

szerint, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra 

időtartamig, vagy időtartam-korlátozás nélkül 

használható várakozásra. A várakozási övezetek 

kategóriáknak megfelelő besorolását az Fkgy. 

rendelet tartalmazza. 



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, 

3. § 

 
(1) a) az Fkgy. rendeletben meghatározott 

időtartamig, az abban meghatározott várakozási 

díj megfizetése ellenében, kivéve az áruszállítás 

végzésére szolgáló rakodótárcsa Fkgy. rendelet 

szerinti alkalmazásával, 

5. § 

 

(4) b) a várakozási övezeten kívül állandó 

lakóhellyel rendelkező kerületi lakosoknak a 

várakozási övezet 5. díjtételű területen fizetendő 

egy órai várakozási díj kétszázötvenszerese 

5. § 

 

(4) b) a várakozási övezeten kívül állandó 

lakóhellyel rendelkező kerületi lakosoknak a „D” 

várakozási övezet területén fizetendő egy órai 

várakozási díj kétszázötvenszerese 

5. § 

 

(9) A lakossági várakozási hozzájárulás a 

várakozási övezet kerületi önkormányzati 

tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint - a 

Boráros tér és a Ferenc körút kivételével - a 

fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti 

várakozóhelyein díjfizetés és időtartam 

korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

5. § 

 

(9) A lakossági várakozási hozzájárulás a 

várakozási övezet kerületi önkormányzati 

tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint az 

Fkgy. rendeletben meghatározott fővárosi 

önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 

díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli 

várakozásra jogosít. 

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. 

5/A. §    

 

(1) Bérlői várakozási hozzájárulás kérelemre 

annak a lakosnak adható, aki bérlőként 

életvitelszerűen a IX. kerületben lakik, és a 

tartózkodási helye az Fkgy. rendeletben 

meghatározott 3 órás maximális várakozási idejű 

területen kívül esik. 

5/A. § 
 

(3) f) tulajdonosi nyilatkozat az adókötelezettség 

megfizetéséről, 

 

5/A. § 
 

(3) f)  

 

5/A. §   

 

(3) g) a gépjárműadó megfizetésének vagy az 

adómentesség igazolása, 

5/A. §   

 

(3) g)  

5/A. §   
 

(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. 

5/A. §   
 

(6) Bérlői várakozási hozzájárulás esetén éves 

várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a 

tartózkodási helye szerinti – az Fkgy. rendeletben 

meghatározott - díjtételű várakozási övezetben 

fizetendő egy órai várakozási díj 

kétszázötvenszerese. 

5/A. §   
 

(9) A bérlői várakozási hozzájárulás a 

tartózkodási helye szerinti, jelen rendelet 2. 

számú mellékletben meghatározott várakozási 

övezetben, a kerületi önkormányzati tulajdonú 

5/A. §   
 

(9) A bérlői várakozási hozzájárulás a 

tartózkodási helye szerinti várakozási övezetben, 

a kerületi önkormányzati tulajdonú közúti 

várakozóhelyein díjfizetés és időtartam 

korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1100039.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26pagenum%3D2#lbj12id6a6e


közúti várakozóhelyein díjfizetés és időtartam 

korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

6. § 

 

(2) b) a gépjárműadó megfizetésének vagy 

adómentességének igazolása. 

6. § 

 

(2) b)  

6. § 

 

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a 

várakozási övezet kerületi önkormányzati 

tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint a- a 

Boráros tér és a Ferenc körút kivételével - a 

fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti 

várakozóhelyein 50%-os díjkedvezményre és 

időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

6. § 

 

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a 

várakozási övezet kerületi önkormányzati 

tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint az 

Fkgy. rendeletben meghatározott fővárosi 

önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 

50%-os díjkedvezményre és időtartam korlátozás 

nélküli várakozásra jogosít. 

7. § 

 

(2) b) a gépjárműadó megfizetése vagy 

adómentességének igazolása, 

7. § 

 

(2) b)  

8/A. § 

 

(2) b) a gépjárműadó megfizetése vagy 

adómentességének igazolása, 

8/A. § 

 

(2) b)  

8/A. § 

 

(2) c) Ferencváros Önkormányzatával szembeni 

adó vagy más tartozásmentesség igazolása, 

8/A. § 

 

(2) c)  

8/B. § 

 

(3) b) a gépjárműadó megfizetése vagy 

adómentességének igazolása, 

8/B. § 

 

(3) b)  

10. § 

 
(12) h) A kérelmező kifejezett hozzájáruló 

nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt 

adatok ellenőrzése, és a jogosultság megállapítása 

céljából a Parkolás-üzemeltető az adatokat a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 

Önkormányzat Adóirodájának (továbbiakban: 

Adóhatóság) továbbítsa, az Adóhatóságtól az 

általa vezetett nyilvántartásokból adatokat 

igényeljen, illetve ezeket a nyilvántartásokat, 

valamint a hozzájárulások nyilvántartását 

összekapcsolhassa, továbbá a kérelmező 

kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy e 

nyilatkozatát a várakozási hozzájárulás kiadása 

érdekében a Parkolás-üzemeltető részére adta 

meg. 

 

10. § 

 
(12) h) 

11. § 

 

(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére 

biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás 

kivételével a hozzájárulások kiadásának, 

11. § 

 

(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére 

biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás 

kivételével a hozzájárulások kiadásának  

költségtérítési díja 12 000 Ft, cseréjének 



cseréjének költségtérítési díja 2 000 Ft, amely 

tartalmazza az általános forgalmi adót. 

költségtérítési díja 2 000 Ft, amely tartalmazza az 

általános forgalmi adót. 

 

12/A. § 

 

(2) 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); 

12/A. § 

 

(2) 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, gépjármű használatának 

jogcíme (kivéve egészségügyi-, önkormányzati 

intézményi várakozási hozzájárulás), 

meghatalmazott neve, lakcíme (amennyiben 

van); 

12/A. §  

 

(6) A várakozási hozzájárulások tárgyában 

benyújtott kérelmek esetén, a Parkolás-

üzemeltető a kérelmező előzetes és önkéntes 

hozzájárulása alapján, a kérelemben közölt 

személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre 

való jogosultság feltételeinek megállapítás 

céljából az adatokat az Adóhatóságnak 

továbbítja. Az Adóhatóság által vezetett 

nyilvántartásokból adatokat igényel, valamint 

adatot igényel a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból-, a közúti közlekedési 

járműnyilvántartásból. Az adatokat és a kiadott 

hozzájárulások, illetve kedvezmények 

nyilvántartását, összekapcsolja. 

 

12/A. §  

 

(6) 

13. §  

 

e) Adóhatóság: Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adó Irodája. 

 

13. §  

 

e) 

 


