A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete
az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról és a várakozás díjának szabályozásáról

(egységes szerkezetben a 10/2001. (VI.22.) Kt. sz., a 13/2001. (IX.24.) Kt.
sz. és a 3/2002. (III.5.) Kt. sz. rendeletekkel)
A Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat többszörösen
módosított, Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993.
(XII.27.) számú Főv. Kgy. rendeletének 17.§. (2) és 32. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §
Az önkormányzati rendelet hatálya - a Budai Vár kivételével - Budapest
Főváros I. kerületének közigazgatási területén belüli, kerületi tulajdonban
lévő közterületekre, a közterületeken kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre,
várakozási és korlátozott várakozási övezetekre terjed ki.
2. §
(1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet területén,
valamint a kizárólagos használatú várakozóhelyeken a várakozást
megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki. Az
engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza.

(2) A korlátozott várakozási és a várakozási övezet területére szóló
engedélyeket a polgármester adja ki a KRESZ 14. § (14) bekezdésének
figyelembe vételével.
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3. §
(1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet várakozási
rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles
elvenni és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni azt a várakozási
engedélyt és az engedélyt tanúsító matricát,
• amelyet nem az arra jogosult használ,
• amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt,
• amely engedély hamis vagy meghamisított,
• amely engedély megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet
megtévesztették,
• amellyel bármely más módon visszaéltek.
(2) A megrongálódott várakozási engedélyt, illetve az engedélyt tanúsító
matricát - annak leadásával egyidejűleg - az engedélyt kiadó, kérelemre
kicseréli.
(3) A bevont engedély a kiadás évében nem pótolható.
(4) Az elveszett várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra
jogosult az időarányos várakozási megváltási díj megfizetése ellenében új
engedélyt kaphat.
(5) Az engedély kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért 1200 forint
költségtérítést kell fizetni. Az érvényes igazolvánnyal rendelkező
mozgáskorlátozottaknak csak csere, vagy pótlás esetén kell költségtérítést
fizetniük.
4. §
A várakozó gépjármű vezetője a várakozási engedély meglétét tanúsító
matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles
elhelyezni.

II. FEJEZET
Várakozási övezet és korlátozott várakozási övezet
5.§
(1) A várakozási övezetek egész területén közterületen csak a jelen
rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni.
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(2) A korlátozott várakozási övezetek egész területén közterületen csak a
jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében, illetőleg kérelem
alapján kiadott lakossági várakozási engedéllyel, vagy 30 %-os
díjkedvezményre jogosító intézményi várakozási engedély alapján kiadható
parkolókártyára váltott parkolójeggyel szabad várakozni.
(3) Az engedéllyel rendelkezők időtartam-korlátozás nélkül várakozhatnak
az övezetben.
6. §
(1) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a korlátozott
várakozási övezet vagy várakozási övezet területén, valamint az azt
határoló útvonalon van, a 13. §-ban foglaltak szerint lakossági
várakozási engedély adható ki az általa megjelölt, tulajdonában álló két
darab személygépkocsira.
(2) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a korlátozott
várakozási vagy várakozási övezet területén, valamint az azt határoló
útvonalon van, az üzemben tartásában (pl.: lízing, tartós bérlet) lévő egy
darab személygépkocsira lakossági várakozási engedély adható, ha
tulajdonában lévő gépkocsira lakossági várakozási engedéllyel nem
rendelkezik.
E bekezdés alkalmazásában üzemben tartásnak minősül: a lízing, a
tartós bérlet és minden olyan megállapodás vagy nyilatkozat, mellyel az
üzemben tartás kétséget kizáróan igazolható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele,
hogy a személygépkocsi a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvényben meghatározott gépjármű-nyilvántartásban szerepeljen és a
gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának adóhátraléka ne legyen,
vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen.
(4) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a korlátozott
várakozási vagy várakozási övezet területén, valamint az azt határoló
útvonalon van, az üzemben tartásában lévő egy darab cégtulajdonú
személygépkocsira
intézményi
várakozási
engedély
adható,
ha
tulajdonában lévő gépkocsira lakossági várakozási engedéllyel nem
rendelkezik.
7. §
(1) Várakozási engedély nélkül az időtartamban korlátozott várakozási
övezetet a meghatározott időtartam lejárta után a járművel el kell hagyni. A
várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.
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(2) A várakozási, valamint az időtartamban korlátozott várakozási övezet
területén várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat
a/ korlátlan ideig:
• a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt, vagy azt
használó jármű,
• az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott a számára kijelölt és
biztosított parkolóhelyeken.
b/ szolgálatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig:
• a részére kiadott engedéllyel és a parkolás megkezdésének idejét (óra,
perc) jelző parkolótárcsa működtetésével a területi kötelezettséget vállaló
háziorvos és gyermekorvos, valamint az önkormányzattal szerződéses
viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben
részt vevő személy. Az engedélyt és a parkolótárcsát az ÁNTSZ illetékes
fővárosi kerületi intézete javaslata alapján az illetékes jegyző adja ki. Az
engedélyen fel kell tüntetni a gépkocsi forgalmi rendszámát, típusát és
színét. A kiadott engedélyek másolatát a jegyző a kiadást követő tíz napon
belül tájékoztatásul megküldi a főjegyzőnek.
8. §
A várakozási engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig
érvényesek. A lejárat napját az engedélyen fel kell tüntetni.

III. FEJEZET
A díjakról
9. §
(1) A várakozás díjtételeit a Fővárosi Közgyűlés rendelete állapítja meg.
(2) A járműfajtánként megállapított, óránként fizetendő várakozási díjat
jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. A fizetendő díj a Fővárosi
Közgyűlés rendeletének módosítását követően változhat.

10. §
(1) A díjat a kézi díjbeszedésű, a parkolójegyes, a jegykiadó automatával és
egyéb módon szabályozott várakozóhelyekre egyformán kell alkalmazni.
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(2) A díjat, díjkülönbözetet és pótdíjat a Budavári Önkormányzat
meghatalmazásával rendelkező szerv szedi be, az ilyen meghatalmazotti
minőségét - kérésre - bármikor köteles igazolni. A pótdíj megfizetésére
vonatkozó szabályokat a 38/1993 (XII. 27.) Főv. Kgy. sz. rendelete
tartalmazza.
11. §
(1) Várakozási és korlátozott várakozási övezetben csak abban az övezetben
elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltott parkolójeggyel vagy arra
az övezetre érvényes lakossági várakozási engedéllyel szabad várakozni.
(2) A díj ellenében a kézi díjbeszedésű és a parkolójegyes várakozóhelyen
kapott, illetve beszerzett várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama
alatt a gépjármű első szélvédője mögött, kívülről jól látható helyen el kell
helyezni.
12. §
Az I. kerületben a közterületen e rendelettől eltérő várakozásra jogosító
jegy díj ellenében nem adható ki.
13. §
A 6. § (1) bekezdésében meghatározott lakossági várakozási engedély
ingyenes várakozásra jogosít az 1. §-ban meghatározott területeken.

IV. FEJEZET
Eljárási szabályok
14. §
(1) E rendeletben meghatározott, a Budavári Önkormányzat hatáskörébe
tartozó engedély kiadása iránti kérelmet - írásos formanyomtatványon - a
polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, nem
magánszemély kérelmező esetén az elnevezését, székhelyét, telephelyét, a
képviselő nevét, címét),
b) a jármű kategóriájának, illetve típusának
rendszámát, a forgalmi engedély számát,

megnevezését,

forgalmi
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c) az övezet, vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és
a kérelem kiadásának indokait,
d) aláírt nyilatkozatot, melyben a kérelmező tudomásul veszi, hogy
amennyiben a gépjárműadó tekintetében 30 napon túli tartozása keletkezik,
úgy az engedélye visszavonásra kerül.
15. §
(1) A kérelmet a polgármester megvizsgálja - és amennyiben az a rendelet
előírásainak megfelel - a kérelmező részére az engedélyt a költségtérítés
befizetése után 15 munkanapon belül kiadja.
(2) Engedély bevonását követően az újabb engedély kiadása és a korábbi
engedély visszavonása közötti időszak nem lehet rövidebb 3 hónapnál.

(3) A korlátozott várakozási és a várakozási övezetben az arra jogosult
közterület-felügyelő, valamint a jegyző által arra feljogosított személy
jogosult:
• az övezet területén várakozó gépjármű vezetője várakozási engedélyének
érvényességét,
• az engedélyt tanúsító matricának a gépjárművön történő elhelyezését
• az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni.
(4) A várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén szabálytalanul
elhelyezett gépjárművekre a közterület-felügyelő elindulást gátló eszközt
(kerékbilincs; továbbiakban: eszköz) szerel fel.
Az
eszköz
alkalmazásával
(felszerelés,
eltávolítás,
költségtérítés
megfizetése) kapcsolatos eljárás során a többször módosított 38/1993. (XII.
27.) Főv. Kgy. rendelet 36-38. § előírásait kell alkalmazni!

V. FEJEZET
Értelmező rendelkezések
16. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Korlátozott várakozási övezetek: az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott módon kijelölt - a 38/1993. (XII.27.) Főv. Kgy. rendeletben
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megállapított, e rendelet 1. számú függelékében felsorolt - olyan
körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon 08.00 és 18.00 óra között,
szombaton 08.00 és 12.00 óra között díjfizetés ellenében és a helyszínre
előre kihelyezett jól látható táblákon meghatározott - legfeljebb 2 óra időtartamig használhatóak (a továbbiakban: korlátozott várakozási övezet).
b) Várakozási övezetek: a KRESZ 15. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt területek, amelyek
munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között szombaton 08:00 és 12:00 óra
között díjfizetés ellenében, de időtartam korlátozás nélkül használhatóak, és
az 1. számú függelékben nem szerepelnek (a továbbiakban: várakozási
övezet).
c) Fizető parkolók: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában
meghatározott módon kijelölt területek, ahol a várakozás díj fizetéshez
kötött. A fizető parkolók kijelölése és üzemeltetése során a várakozási és a
korlátozott várakozási övezetekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni.
d) Főútvonal: a KRESZ 11. § (1) bekezdés e) pontjában említett "Főútvonal"
jelzőtáblával jelölt út
e) Intézmény: az adott területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkező jogi személy, tartós gazdálkodási tevékenységet folytató és
székhellyel vagy telephellyel rendelkező magánszemély vagy jogi
személynek nem minősülő társaság és szervezet.
VI. FEJEZET
Hatálybalépés

17. §
(1) E rendelet 2001. május 15-én lép hatályba.

(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a többször mód. 38/1993. (XII. 27.)
Főv. KGy. rendeletének előírásait kell alkalmazni.
Budapest, 2001. március 29.
dr. Winkler Zsuzsanna s. k. dr. Nagy Gábor Tamás s. k.
mb. jegyző polgármester
A 13/2001. (IX.24.) Kt. sz. rendelet által módosított szövegrészeket
vastag betű jelöli, melyek 2001. szeptember 24-én léptek hatályba.
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Az egységes szerkezetbe foglalás a Szervezési Igazgatóságon történt.
Hiteles:
dr. Horváth Tivadar
jegyző
Az 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelet
1. számú függeléke

KORLÁTOZOTT VÁRAKOZÁSI ÖVEZET

Budapest Főváros I. kerületének közigazgatási területe, a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közutak és közterületek, valamint a Budai
Vár kivételével. *
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