
 

35/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 

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 
módosításáról 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 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 (a 
továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az arra a díjövezetre érvényes kóddal történő 
megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy” 

2. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a 

várakozási övezet területén van, az általa megjelölt egy darab 
a) személygépkocsira, vagy 
b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy 
c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy 
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, 

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy - ennek hiányában - ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba 
kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.” 

3. § Az R. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam-korlátozás nélkül várakozhat:) 
... 
„c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i) és j) pontjában meghatározott tevékenységek végzése során a 

figyelmeztető jelzést adó berendezését működtető jármű.” 
4. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye 

a védett övezet területén, vagy az azt határoló útvonalon van, és a határoló útvonal esetén az állandó lakóhely szerinti 
ingatlan homlokzata előtt nincs kijelölt várakozóhely, az általa megjelölt egy darab 

a) személygépkocsira, vagy 
b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy 
c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy 
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, 

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy ha - ennek hiányában - azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos 
használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.” 

5. § Az R. 35. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„35. § (1) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken kizárólag személygépkocsival, motorkerékpárral, három- vagy 

négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó 
tehergépkocsival lehet várakozni. 

(2) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő őrzési díjak: 
a) Nappali díj: 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül a BKKA 1-szerese. 
b) Éjszakai díj: 22.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj egyenlő a BKKA 0,3-szeresével. 
c) Öt munkanapos bérlet: hét egymást követő naptári napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00 óra és 22.00 

óra között, a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 4,4-szerese. 
d) Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás 

időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 3,8-szerese. 
e) Kombinált heti bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás 



időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 10,2-szerese. 
f) Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követő naptári napon belül felhasználható, húsz egymást követő 

munkanapon 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra szóló bérlet ára a 
BKKA 16-szorosa. 

g) Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától 
függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 14-szerese. 

h) Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától 
függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 28-szorosa. 

(3) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek be- és kiléptetőrendszere zárt rendszerű. 
(4) Amennyiben az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeket igénybe vevő a be- és kilépéshez adott igazolást elveszti, 

úgy kilépéskor egynapi őrzési díjat köteles fizetni. Amennyiben a várakozás időtartama az egy naptári napot 
meghaladja, akkor kilépéskor a várakozás megkezdésétől számított minden naptári nap után kell őrzési díjat fizetni.” 

6. § Az R. 38/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A mélygarázsokba és parkolóházakba behajtani és ott várakozni kizárólag személygépkocsival, 

motorkerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet.” 

7. § Az R. 43. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A kérelmet a főpolgármester megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező 

részére a hozzájárulást 15 munkanapon belül kiadja.” 
8. § Az R. 48. §-a az alábbi új (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat 

közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló 
úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és 

a) a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett 
parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy 

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos 
díjövezetre érvényes kóddal indították el.” 

9. § Az R. 1. melléklet „3 órás maximális várakozási idejű területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„I. kerület: 
- A Csalogány utca-Bem rakpart-Jégverem utca-Fő utca-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Ybl Miklós tér-Várkert 

rakpart-Szent Gellért rakpart (5960 és 6229/2 hrsz.-ú területek)-Hegyalja út-Sánc utca-Szirtes út-Számadó 
utca-Gyula utca-Mihály utca-Somlói út-Alsóhegy utca-Avar utca-Győri út-Márvány utca-Alkotás utca-Magyar 
jakobinusok tere-Krisztina körút-Vérmező út-Széna tér által határolt terület, beleértve a határolóutakat és -tereket, 
valamint az Antal utca, a Bérc utca, a Kocsány utca, az Orom utca, a Szirom utca és a Szirtes út (Szirtes út 30. és 
Kelenhegyi út közötti szakasza), kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út 
(Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a Szent György 
utca és a Színház utca.” 

10. § Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím az alábbi új rendelkezéssel egészül ki: 
„Főváros: 
- A Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a szállodák várakozóhelyei.” 
11. § Az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím az alábbi új rendelkezéssel egészül ki: 
„Főváros: 
- A Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a szállodák várakozóhelyei mindennap 10.00 óra és 24.00 óra 

között.” 
12. § Az R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„I. kerület: 
- A Csalogány utca-Bem rakpart-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Ybl Miklós tér-Várkert rakpart-Szent Gellért 

rakpart (5960 és 6229/2 hrsz.-ú területek)-Krisztina körút-Széll Kálmán tér-Széna tér által határolt terület, beleértve a 
határolóutakat és -tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó 
Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a Szent György utca és a 
Színház utca.” 

13. § Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím az alábbi új rendelkezéssel egészül ki: 
„Főváros: 
- A Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a szállodák várakozóhelyei mindennap 0.00 óra és 10.00 óra között.” 



14. § Az R. 7. melléklet 1.2. c)-1.2. d)-1.2. e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1.2. Fizetendő várakozási díjak:) 
... 
„c) Havi nappali bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 6.00 óra és 20.00 óra között a várakozás 

időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 14 000 forint; 
d) Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 18.00 óra és 8.00 óra között a várakozás 

időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 12 000 forint; 
e) Havi kombinált bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás 

időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 19 000 forint;” 
15. § Hatályát veszti 
a) az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezésének „- a 

Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a szállodák várakozóhelyei.” szövegrésze; 
b) az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím „XIII. kerület: - a Margitszigeten az északi fizetőparkoló és a 

szállodák várakozóhelyei.” szövegrésze; 
c) az R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek:” cím „Mindennap 0.00 órától 24.00 

óráig üzemelő várakozási övezetek” alcím 3. pontjában a „XIII. kerületben,” szövegrész; 
d) az R. 5. melléklet „2. Minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1. üzemzárásig 

az alábbi várakozási övezetekben kell fizetni a várakozásért:” cím 3. pontjában a „XIII. kerületben,” szövegrész; 
e) az R. 5. melléklet „3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben a várakozás megkezdésekor az alábbi 

időtartamig nem kell várakozási díjat fizetni:” cím „10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama is 
beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba:” alcím 1. pontjában a „XIII. kerületben,” szövegrész. 

16. § A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba. 

 Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k. 
 főjegyző  főpolgármester 

 
 


