
 

Minősített szótöbbség 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

…/2017. (... …) önkormányzati rendelete 
  

az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 
várakozás díjáról szóló 26/2010./IX.21./ XI.ÖK rendelet módosításáról 

  

Korábbi rendelkezések: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

2. § 
  

Jelen rendelet alkalmazásában 
a) eljárási díj: a hozzájárulás     

kiadásával kapcsolatban felmerült   

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.      
törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában és 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 10. § (4) bekezdésében       
és 13. § (2) bekezdésében kapott      
felhatalmazás alapján, a közúti    
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.       
§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott      
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

  
1. § 

  
Az Újbuda közterületein a járművel     
várakozás rendjének egységes kialakításáról    
és a várakozás díjáról szóló     
26/2010./IX.21./ XI.ÖK rendelet (a    
továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a      
következő rendelkezés lép: 

  
„2. § 

  
Jelen rendelet alkalmazásában 
a) eljárási díj: a hozzájárulás     

kiadásával kapcsolatban felmerült   



 

adminisztrációs, technikai és egyéb    
kiadások ellenértéke 

b) parkolásüzemeltető: a helyi    
önkormányzatokról szóló 1990. évi    
LXV. törvény 9. § (5)     
bekezdésében meghatározott  
szolgáltató; 

c) üzembentartó: a közúti közlekedési     
nyilvántartásról szóló 1999. évi    
LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja      
szerinti üzembentartó; 

d) üzemképtelen jármű: a KRESZ 56. §       
(1) bekezdése szerinti műszaki    
hibás jármű, vagy az a jármű,      
amelynek a hatósági jelzése    
hiányzik vagy engedélye lejárt; 

e) várakozási övezet: a KRESZ 17. §       
(1) bekezdésének e/2. pontjában    
meghatározott módon kijelölt és    
jelen rendelet 1. számú    
mellékletével megállapított, olyan   
körülhatárolt terület, amely   
munkanapokon 8.00 és 18.00 óra     
között, díjfizetés ellenében,   
legfeljebb 4 óra időtartamig vagy     
időtartam korlátozás nélkül   
használható várakozásra; 

f) várakozási övezeten kívül eső fizető      
várakozóhely: a várakozási   
övezeteken és védett övezeteken    
kívül, a KRESZ 17. § (1)      
bekezdésének e) pontjában   
meghatározott módon kijelölt olyan    
közúti várakozóhely, ahol a    
jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt     
elhelyezett kiegészítő táblán felirat    
jelzi, hogy a várakozás    
díjfizetéshez kötött. 

  
  
  

adminisztrációs, technikai és egyéb    
kiadások ellenértéke 

b) parkolásüzemeltető: a   
Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011.   
évi CLXXXIX. törvény 16/A.    
§-ában meghatározott szolgáltató; 

c) üzembentartó: a közúti közlekedési     
nyilvántartásról szóló 1999. évi    
LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja      
szerinti üzembentartó; 

d) üzemképtelen jármű: a közúti     
közlekedés szabályairól szóló   
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes     
rendelet (a továbbiakban:   
KRESZ) 56. § (1) bekezdése     
szerinti műszaki hibás jármű, vagy     
az a jármű, amelynek a hatósági      
jelzése hiányzik vagy engedélye    
lejárt; 

e) várakozási övezet: a KRESZ 17. §       
(1) bekezdésének e/2. pontjában    
meghatározott módon kijelölt és    
jelen rendelet 1. számú    
mellékletével megállapított, olyan   
körülhatárolt terület, amely   
munkanapokon 8.00 és 18.00 óra     
között, díjfizetés ellenében,   
legfeljebb 4 óra időtartamig vagy     
időtartam korlátozás nélkül   
használható várakozásra; 

f) várakozási övezeten kívül eső fizető      
várakozóhely: a várakozási   
övezeteken és védett övezeteken 
kívül, a KRESZ 17. § (1)      
bekezdésének e) pontjában   
meghatározott módon kijelölt olyan    
közúti várakozóhely, ahol a    
jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt     
elhelyezett kiegészítő táblán felirat    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

jelzi, hogy a várakozás    
díjfizetéshez kötött; 

g) környezetkímélő gépkocsi: az    
elektromos gépkocsi, továbbá a    
nulla emissziós gépkocsi; 

h) elektromos kocsi: 
ha) a tisztán elektromos gépkocsi,     

amelynek hajtáslánca legalább   
egy elektromos energiatároló   
eszközt, elektromos átalakító   
egységet és olyan elektromos    
gépet tartalmaz, amely a    
gépkocsi meghajtására szolgáló   
tárolt elektromos energiát   
mechanikai energiává alakítja   
és a gépkocsi meghajtásához    
más erőforrással nem   
rendelkezik (5E  
környezetvédelmi osztály); 

hb) a külső töltésű hibrid     
elektromos gépkocsi (plug-in   
hibrid gépkocsi), amely gyári    
kialakítása szerint rendelkezik   
olyan csatlakozóval és   
áramátalakítóval, ami lehetővé   
teszi az elektromos   
energiatárolójának külső  
elektromos energiaforrásból  
történő feltöltését, elektromos   
üzemben a hatótávolsága – az     
ENSZ-EGB 101. számú előírás    
szerint mérve – legalább 25 km      
(5P környezetvédelmi osztály); 

hc) a növelt hatótávolságú hibrid     
elektromos gépkocsi, amely a    
hb) pontban foglaltaknak   
megfelel és hatótávolsága   
tisztán elektromos hajtással   
legalább 50 km (5N    
környezetvédelmi osztály).” 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
(3) Az egészségügyi várakozási    
hozzájárulás Újbuda közigazgatási területén    
lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2     
óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra     
jogosít. A várakozás megkezdésének    
időpontját a gépjármű első szélvédő üvege      

 
 

2. § 
  

A Rendelet 6. §-a a következő (4)-(6)       
bekezdésekkel egészül ki: 

  
„(4) A várakozási övezetek területén,     
közúti várakozóhelyen a   
környezetkímélő (ezért a vonatkozó    
jogszabályokban meghatározott  
különleges – zöld alapszínű –     
rendszámmal rendelkező) gépkocsik   
után nem kell várakozási díjat fizetni. 

  
(5) A Budapest XI. kerület, Vincellér      
utcában létesített elektromos   
töltőállomást kizárólag a gépjármű    
elektromos töltése céljából, legfeljebb    
1 óra időtartamra lehet igénybe venni.      
A töltés befejezése után az elektromos      
töltés céljára kijelölt várakozóhelyet    
haladéktalanul, de maximum 15    
percen belül el kell hagyni. 

  
(6) Az Újbuda Közterület-felügyelet    
jogosult az elektromos töltő    
rendeltetésszerű használatát  
ellenőrizni.” 

  
3. § 

  
A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

  
„(3) Az egészségügyi várakozási   
hozzájárulás birtokosa Újbuda   
közigazgatási területén lévő közúti    
várakozóhelyeken egyedi kedvezmény   
alapján időtartam korlátozás nélküli    
várakozásra jogosult.” 



 

mögött – kívülről teljes egészében jól      
látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni      
kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása       
nélkül megváltoztatni tilos. 

  
  
  
  
  
  

  
(3) A várakozási övezetekben a várakozási      
díjak kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy       
utazásra érvényes vonaljegy árának    
megfelelő összeg (a továbbiakban: BKVA). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      dr. Hoffmann Tamás 
            polgármester 

  
  

  
  
  
  
  
  

4. § 
  

(1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe        
a következő rendelkezés lép:  
  

„(3) A várakozási övezetekben a     
várakozási díjak kiszámításának alapja    
a BKK Budapesti Közlekedési    
Központ Zrt. által megrendelt    
személyszállítási közszolgáltatások  
járatain Budapest közigazgatási   
határain belül egy utazásra érvényes     
vonaljegy árának megfelelő összeg (a     
továbbiakban: BKKA).” 
  

(2) A Rendelet 18. § (4) bekezdés nyitó        
szövegrészében a „BKVA” szövegrész    
helyébe a „BKKA” szöveg lép. 

  
5. § 

  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon       
lép hatályba és a hatálybalépését követő      
napon hatályát veszti. 

  
  
  

  
  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

    



 

  
 

Indokolás  
  

 Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 
várakozás díjáról szóló 26/2010./IX.21./ XI.ÖK rendelet módosításához  

  
Az 1. §-hoz 

  
Pontosítja a fogalom-meghatározásokat, valamint kiegészíti azokat az elektromos és         
környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó meghatározásokkal. 
  

A 2. §-hoz 
  

Meghatározza a környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó egyedi előírásokat, valamint a         
gyorstöltő állomás igénybevételének szabályait. 
  

A 3. §-hoz 
  

Pontosítja az egyedi egészségügyi várakozási hozzájáruláshoz kapcsolódó jogosultságot. 
  

A 4. §-hoz 
  

Pontosítja a várakozási díjak számításának alapját képező érvényes vonaljegy         
meghatározását. 
  

A 5. §-hoz 
  

Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről. 
 
 


