
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A díjfizető rendszert és a parkolás rendjét 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, és a            
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (IX.         
21.) önkormányzati rendelete szabályozza egyéb jogszabályok, szakági előírások mellett. 
  
A parkolás üzemeltetője a XI. kerületben Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda           
Önkormányzata. 
  
A 2001-ben történt parkolási díjfizetés bevezetése óta folyamatosan nőtt illetve nő a parkolók             
kihasználtsága, a díjfizetés miatt a kezdetben máshol parkolók nagyon hamar visszaszoktak a            
területre, és fizetnek a parkolásért. Az intézmények környezetében, főbb tömegközlekedési          
csomópontoknál napközben szinte teljesen telítettek a parkolók. 
A vizsgált területek túlnyomó része lakóterület, jelentős társasházi lakóházakkal, másik része           
jelentős forgalmú intézményi terület, de a sok munkahely miatt jellemző a dolgozói parkolás             
is, akik jellemzően most is fizetnek a parkolásért. Mivel sok munkahely a lakóterületeken             
levő intézményekben található, ezért a dolgozók is a lakóterületek parkolási kihasználtságát           
növelik. 
  
Önkormányzatunk szaktervező cég bevonásával elkészíttetett egy olyan tanulmányt, amely         
tartalmazza a jelenlegi parkolási övezet kihasználtságának felülvizsgálatát, ugyanakkor        
alapját képezi a zónák díjtételének megemeléséhez szükséges, a Fővárosi Önkormányzathoz          
beadásra kerülő dokumentumnak. 
  
A tanulmányban szereplő statikus parkolás felvétel eredményei és a vizsgálatok alapján           
indokolt a teljes terület díjtételének emelése, melyre az elmúlt több mint 15 évben nem került               
sor. A jelenlegi 3. díjtételű övezet (350 Ft/óra) 2. díjtételű övezetbe (440 Ft/óra) átsorolása              
szükséges, valamint a jelenlegi 4. díjtételű (265 Ft/óra) övezethez illeszkedve a jelenlegi 5.             
díjtételű övezet (175 Ft/óra) 4. díjtételű övezetbe (265 Ft/óra) átsorolása szükséges. A várt             
hatást - a parkolási kihasználtság leszorítását - az új díjtételek tudják biztosítani. 
  
A jelenlegi 3. díjtételű övezet mellett még nem került bevonásra egy pár utcából álló terület.               
Ez a terület jellegében szervesen kapcsolódik az övezethez, és az állandó telítettsége mutatja,             
hogy mekkora az igény a területen a parkolásra: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi             
Egyetem közvetlen közelében fekvő Egry József utca jelenleg nem a díjfizető övezet része.             
Az egyetem közelsége és díjfizető övezet peremén levő fekvése miatt szinte egész nap             
telítettség közeli a parkolás kihasználtsága, sőt a szabálytalan parkolások miatt több           
időszakban meghaladja a parkoló járművek száma a parkolókapacitást. A terület jó           
tömegközlekedési kapcsolatokkal is rendelkezik, ezért sokan itt hagyják a járművet és           
tömegközlekedéssel haladnak tovább. 



  
A meglevő díjfizető övezet kialakítása megfelel a díjfizető övezet egyéb előírásainak, mint pl.             
a fizető automaták elhelyezkedése, kialakítása, férőhelyek minimális száma stb., ezért a           
díjtétel növeléséhez az automaták átállításán és a díjfizető övezetek tájékoztató tábláinak           
cseréjén kívül egyéb beavatkozás nem szükséges. 
  
A díjfizető övezet díjtételeinek megemeléséhez és az Egry József utca további szakaszának            
díjfizető övezetbe vonásához a fővárosi parkolási rendelet módosítása, így a Fővárosi           
Közgyűlés hozzájáruló döntése is szükséges. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. február 14. 
  
  
                                                                                    dr. Hoffmann Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


