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Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
 

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 17-
ei ülésén megbízta a FEV IX. Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a József Attila-lakótelepen a fizetős parkolási 
terület parkolóhelyszámának legfeljebb 10 %-os bővítésének konkrét megvalósításáról, az érintett 
választókerületek önkormányzati képviselőivel egyeztetve. 
 
Mint arról a Képviselő-testület már többször tárgyalt, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza a fizető 
parkoló övezetek kialakítását és bővítését. 
 
A rendelet IX. fejezet 35.15. bc) pontja szerint „A telítettség mértékét … a várakozási terület 
parkolóhelyszámának (jelen jogszabály hatálybalépésének időpontjában meglevő férőhelyszám) 10%-
nál nagyobb bővítését megelőzően kell megállapítani…”. Ezek alapján a parkolóhelyszám 10%-os, vagy 
annál kisebb bővítése esetén nem szükséges telitettségvizsgálatot végezni, illetve emiatt a 20% két 
óránál rövidebb idejű parkolási igénnyel kapcsolatos előírásnak nem kell megfelelnie a területnek. 
Ugyanakkor, ahogyan korábban jeleztük, a zárójelben lévő szövegrész értelmezése vet fel kérdéseket. A 
rendelet 35.15. bc) pontja változatlan tartalommal a rendelet részét képezi a rendelet 1984. december 
21-i kihirdetésétől. Ebben az időpontban a József Attila-lakótelepen nem volt díjfizetéses várakozási 
övezet. Ugyanakkor, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdése alapján a 
fővárosban a fővárosi közgyűlés van felhatalmazva arra, hogy rendeletben megállapítsa az egyes 
díjköteles várakozási területeket, ezért a jogalkalmazás a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozásában 
a fővárosi közgyűlés feladata. 
 
A rendelet 35.15. b) pontja szerint „A várakozási övezetként kijelölt területnek egybefüggőnek, a 
szabályozásnak egységesnek, a terület határainak egyértelműnek kell lennie.” Mivel a József Attila-
lakótelepet érintő egybefüggő és szabályozásában egységes („D”) várakozási övezetben 2.457 db fizetős 
parkolóhely van, ezért a legfeljebb 10%-os bővítés a várakozási övezet maximum 245 db parkolóhellyel 
történő bővítését jelenti. 
 
A lakótelep díjfizetős területét jelenleg az Epreserdő és a Távíró utca között az Ifjúmunkás utca és a Dési 
Huber utca határolja, a Valéria térrel együtt. A FEV IX. Zrt. megvizsgálta, hogy a díjfizetős övezetet 
határoló területen hány parkolóhely van, hogy a lehetséges maximum 245 db parkolóhelyet hogyan lehet 
a legoptimálisabban és racionálisan elhelyezni. 
 
Az alábbi térképszelvény alapján, a legfeljebb 10%-os bővítéssel a jövőben fizetős lenne a parkolás az 
alábbi területen: 

 Aranyvirág sétány az Ifjúmunkás utcától a Börzsöny utcáig; 

 Börzsöny utca a Dési Huber utcától a Csengettyű utca 12-ig; 

 Napfény utca a Dési Huber utcától (illetve a Valéria tértől) a Csengettyű utcáig; 

 Toronyház utca a Dési Huber utcától a Csengettyű utcáig; 

 Távíró utca a Dési Huber utcától a Friss utcáig. 

A jelzett területen összesen 244 db közterületi parkolóhely van, ahol szabályosan lehet várakozni. 
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2022.11.24-én egyeztetésre került sor a József Attila-lakótelep egyéni önkormányzati képviselőivel, akik 
azt a javaslatot tették, hogy a 10%-os bővítés ne a József Attila-lakótelepet érintő egybefüggő és 
szabályozásában egységes („D”) várakozási övezet 2.457 db fizetős parkolóhelye alapján történjen, 
hanem Ferencvárosban található összes fizetős parkolóhely alapján. Ebben az esetben 7.994 db 
parkolóhely 10%-ával lehet számolni, ami 799 parkolóhely. Mivel a parkolási nehézségek egyik fő területe 
az Epreserdő utca és a Csengettyű utca, a képviselők azt javasolták, hogy a 10%-os bővítés, az 
Epreserdő utca – Csengettyű utca – Toronyház utca – Friss utca – Távíró utca által határolt területen 
történjen. Így mindösszesen 732 db parkolóhely válik fizetőssé, ami a 10%-os limit (799) alatt marad. A 
rendelet 35.15. b) pontjának ilyen értelmezésével az előterjesztő nem tudott egyet érteni, hiszen ez 
esetben akár valamennyi fizetős budapesti parkolóhely 10 százalékával is növelhető lenne a várokozási 
övezet. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyását követően a FEV IX. Zrt. előkészíti a dokumentumcsomagot (fővárosi 
rendelet módosítás tervezete, rendelet-tervezet indokolása, előzetes hatásvizsgálati lap; viszont nem 
készített telitettségvizsgálatot), majd benyújtja a Fővárosi Önkormányzathoz, amellyel Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata javasolja, hogy a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet soron 
következő módosításakor a József Attila-lakótelepet érintő várakozási övezetet bővítse ki.  
 
Budapest, 2022. 11. 30. 
 
 
 Baranyi Krisztina  
 polgármester megbízásából 
 Pataki Márton s.k. 
 vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 
 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. Kezdeményezi a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a József Attila-lakótelepen lévő 
várakozási övezet bővítése érdekében. A várakozási övezet a módosítást követően bővülne az 
Aranyvirág sétányban az Ifjúmunkás utcától a Börzsöny utcáig; a Börzsöny utcában a Dési Huber utcától 
a Csengettyű utca 12-ig; a Napfény utcában a Dési Huber utcától (illetve a Valéria tértől) a Csengettyű 
utcáig; a Toronyház utcában a Dési Huber utcától a Csengettyű utcáig; és a Távíró utcában a Dési Huber 
utcától a Friss utcáig. 
 
2. Felkéri a Polgármesteren keresztül a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy a következő 
dokumentumokat: fővárosi rendelet módosítás tervezete, rendelet-tervezet indokolása, előzetes 
hatásvizsgálati lap készíttesse el, és nyújtsa be Főpolgármesteri Hivatalhoz.  

 

Felelős: Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt. 

Határidő: 2023. január 31. 


