
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

 

                  Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében és a Budapest Főváros     
Közgyűlésének 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 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) 8. § (2) bekezdés      
e) pontja helyébe a következő rendelkezés      
lép: 

 
 

 (A lakossági várakozási hozzájárulás    
kiadásának feltételei:) 



 

e) a kérelem beadásának időpontjában a      
kérelmezőnek helyi adó vagy más     
jogcímen Újbuda Önkormányzatával   
szemben tartozása nem áll fenn. 

„e) a kérelem beadásának időpontjában     
a kérelmezőnek helyi adó jogcímen     
Újbuda Önkormányzatával szemben   
tartozása nem áll fenn.” 

  2. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése f)         
pontja helyébe a következő rendelkezés     
lép: 

 
 
f) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát     
ahhoz, hogy a kérelemben közölt     
személyes adatainak ellenőrzése és az     
engedélyre jogosultság feltételeinek   
megállapítás céljából a hozzájárulást    
kiadó a személyi adat- és     
lakcímnyilvántartásból, a közúti   
közlekedési járműnyilvántartásból,  
továbbá a gépjárműadó, a helyi adó      
nyilvántartásból adatot igényeljen,   
valamint az említett nyilvántartásokat és a      
kiadott hozzájárulások nyilvántartását   
összekapcsolhassa. 

 (A kérelemnek tartalmaznia kell:) 
 

„f) a kérelmező nyilatkozatát arról,     
hogy tudomásul vette, hogy a     
kérelemben közölt személyes adatainak    
ellenőrzése és az engedélyre    
jogosultság feltételeinek megállapítás   
céljából a hozzájárulást kiadó a     
személyi adat- és   
lakcímnyilvántartásból, a közúti   
közlekedési járműnyilvántartásból,  
továbbá a gépjárműadó, a helyi adó      
nyilvántartásból adatot igényel,   
valamint az említett nyilvántartásokat    
és a kiadott hozzájárulások    
nyilvántartását összekapcsolja.” 

  3. § A Rendelet 16/A. §-a helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

16/A. § (1) A parkolásüzemeltető a      
várakozási és pótdíjkövetelések   
érvényesítésével kapcsolatban a közúti    
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény      
15/E. § (3) bekezdésében meghatározott     
adatokat az ott meghatározott célból és      
ideig kezeli. 
 
(2) A parkolásüzemeltető az 5. §-ban      
meghatározott várakozási hozzájárulások   
és kedvezmények kiadásával kapcsolatban    

 „16/A. § (1) Újbuda Önkormányzata,     
mint adatkezelő (a továbbiakban:    
Adatkezelő) a várakozási és    
pótdíjkövetelések érvényesítésével  
kapcsolatban a közúti közlekedésről    
szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (3)        
bekezdésében meghatározott adatokat   
az ott meghatározott célból és ideig      
kezeli. 

(2) Adatkezelő az 5. §-ban     



 

az alábbi adatokat kezeli az információs      
önrendelkezési jogról és az    
információszabadságról szóló törvény   
rendelkezéseinek figyelembevételével a   
kérelmező előzetes és önkéntes írásbeli     
hozzájárulása alapján: 
a) valamennyi kérelem tekintetében:    
kérelmező neve, kérelmező   
lakóhelye,kérelmező anyja neve,   
kérelmező születési helye és ideje,     
gépjármű gyártmánya, gépjármű   
kategóriája, gépjármű megengedett   
legnagyobb össztömege (együttes tömeg),    
gépjármű forgalmi rendszáma, gépjármű    
felségjelzése, gépjárműadó  
megfizetésének, vagy az adómentességnek    
az igazolása, gépjármű használatának    
jogcíme (kivéve egészségügyi várakozási    
hozzájárulás), meghatalmazott neve,   
lakcíme (amennyiben van); 
b) egészségügyi várakozási hozzájárulás    
esetében: az a) pontban megjelölt adatok      
és a 10. § (2) bekezdés c) pontjában        
meghatározott igazolás; 
c) gyermekszállítás iskolába várakozási    
hozzájárulás vagy gyermekszállítás   
bölcsődébe, óvodába várakozási   
hozzájárulás esetében: az a) pontban     
megjelölt adatok és a 8/A. § (2) bekezdés        
c) pontjában vagy a 8/B. § (2) bekezdés c)         
pontjában meghatározott igazolás. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott     
adatok kezelésére abból a célból kerül sor,       
hogy a parkolásüzemeltető megállapítsa a     
kérelmező jogosultságát a várakozási    
hozzájárulásra vagy kedvezményre, a    
jogosultság fennállása esetén biztosítsa a     
kérelmezett várakozási hozzájárulást vagy    
kedvezményt a jogszabály által    
meghatározott időtartamon belül, továbbá    

meghatározott várakozási  
hozzájárulások és kedvezmények   
kiadásával kapcsolatban az alábbi    
adatokat kezeli az EU) 2016/679     
európai parlamenti és tanácsi    
rendelet és az információs    
önrendelkezési jogról és az    
információszabadságról szóló törvény   
rendelkezéseinek figyelembevételével  
valamennyi kérelem tekintetében: 
a) a 14. § (1) és a 15. § (2)          
bekezdésben meghatározott  
adatokat és 
b) a 8-13. §-ban meghatározott     
feltételek igazolására alkalmas   
adatokat és nyilatkozatokat. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott     
adatok kezelésére abból a célból kerül      
sor, hogy Adatkezelő megállapítsa a     
kérelmező jogosultságát a várakozási    
hozzájárulásra vagy kedvezményre, a    
jogosultság fennállása esetén biztosítsa    
a kérelmezett várakozási hozzájárulást    
vagy kedvezményt a jogszabály által     
meghatározott időtartamon belül,   
továbbá hogy egyértelműen azonosítsa    
és megkülönböztesse a kérelmezőket, a     
gépjárműveket, a kérelmekben   
megjelölt egyéb személyeket és hogy     
meghatározhassa a kedvezmények   
területi hatályát. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott     
adatkezelésre a kérelmezők önkéntes    
adatszolgáltatása alapján az alábbi    
időtartamban kerül sor: 
a) személyes ügyintézés esetén a     
várakozási hozzájárulás vagy   
kedvezmény kiadásától a várakozási    
hozzájárulás vagy kedvezmény   
megszűnésének vagy megvonásának   



 

hogy egyértelműen azonosítsa és    
megkülönböztesse a kérelmezőket, a    
gépjárműveket, a kérelmekben megjelölt    
egyéb személyeket és hogy    
meghatározhassa a kedvezmények területi    
hatályát. 
 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott     
adatkezelésre a kérelmezők önkéntes    
adatszolgáltatása alapján az alábbi    
időtartamban kerül sor: 
a) személyes ügyintézés esetén a     
várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény    
kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy     
kedvezmény megszűnésének vagy   
megvonásának időpontjától számított 1 év     
végéig; 
b) postai ügyintézés esetében a kérelmező      
által beküldött nyomtatvány vagy    
iratmásolat parkolásüzemeltetőhöz való   
beérkezésétől 
ba) a várakozási hozzájárulás vagy     
kedvezmény megszűnésének vagy   
megvonásának időpontjától számított 1 év     
végéig, amennyiben a beküldött, vagy az      
esetleges hiánypótlás keretében benyújtott    
iratok alapján a várakozási hozzájárulás     
vagy a kedvezmény kiadható, 
bb) a hiányok pótlására nyitva álló      
határidő utolsó napjától számított 90. nap      
végéig, amennyiben a kérelmező hiányos     
kérelmet nyújt be és a hiánypótlási      
felhívásban megjelölt határidő   
eredménytelenül telik el vagy 
bc) a kérelem feldolgozásának a végéig,      
amennyiben a kérelmező által beküldött     
iratok alapján megállapítható, hogy a     
kérelmező nem jogosult a kérelmezett     
várakozási hozzájárulásra vagy   
kedvezményre. 
 

időpontjától számított 1 év végéig; 
b) postai ügyintézés esetében a     
kérelmező által beküldött nyomtatvány    
vagy iratmásolat Adatkezelőhöz való    
beérkezésétől 
ba) a várakozási hozzájárulás vagy     
kedvezmény megszűnésének vagy   
megvonásának időpontjától számított 1    
év végéig, amennyiben a beküldött,     
vagy az esetleges hiánypótlás    
keretében benyújtott iratok alapján a     
várakozási hozzájárulás vagy a    
kedvezmény kiadható, 
bb) a hiányok pótlására nyitva álló      
határidő utolsó napjától számított 90.     
nap végéig, amennyiben a kérelmező     
hiányos kérelmet nyújt be és a      
hiánypótlási felhívásban megjelölt   
határidő eredménytelenül telik el vagy 
bc) a kérelem feldolgozásának a     
végéig, amennyiben a kérelmező által     
beküldött iratok alapján   
megállapítható, hogy a kérelmező nem     
jogosult a kérelmezett várakozási    
hozzájárulásra vagy kedvezményre; 
c) elektronikus ügyintézés esetén a     
várakozási hozzájárulás vagy   
kedvezmény kiadásától a várakozási    
hozzájárulás vagy kedvezmény   
megszűnésének vagy megvonásának   
időpontjától számított 1 év végéig. 

(5) Az (1) és (2) bekezdésben      
meghatározott adatokat az Adatkezelő    
vagy az Adatkezelő megbízásából és     
javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd),     
közjegyző, végrehajtó vagy   
követeléskezeléssel üzletszerűen  
foglalkozó szervezet részére   
továbbíthatja. 

 



 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott     
adatokat a parkolásüzemeltető vagy    
Újbuda Önkormányzata megbízásából és    
javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd),     
közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy    
követeléskezeléssel üzletszerűen  
foglalkozó szervezet részére továbbíthatja. 
 
(6) A várakozási hozzájárulások tárgyában     
benyújtott kérelmek esetén a hozzájárulást     
kiadó 
a) a kérelmező előzetes és önkéntes      
hozzájárulása alapján, a kérelemben    
közölt személyes adatok ellenőrzése és az      
engedélyre való jogosultság feltételeinek    
megállapítás céljából az adatokat a     
Polgármesteri Hivatal Adóügyi   
Osztályának továbbítja, 
b) az Adóügyi Osztály által vezetett      
nyilvántartásokból adatokat igényel, 
c) a személyi adat- és     
lakcímnyilvántartásból és a közúti    
közlekedési járműnyilvántartásból  
adatokat igényel és, 
d) az adatokat és a kiadott hozzájárulások       
és kedvezmények nyilvántartását   
összekapcsolja. 

(6) A várakozási hozzájárulások    
tárgyában benyújtott kérelmek esetén a     
hozzájárulást kiadó 
a) a kérelemben közölt személyes     
adatok ellenőrzése és az engedélyre     
való jogosultság feltételeinek   
megállapítása céljából az adatokat a     
Polgármesteri Hivatal Adóügyi   
Osztályának továbbítja, 
b) az Adóügyi Osztály által vezetett      
nyilvántartásokból adatokat igényel, 
c) a személyi adat- és     
lakcímnyilvántartásból és a közúti    
közlekedési járműnyilvántartásból  
adatokat igényel és 
d) az adatokat és a kiadott      
hozzájárulások és kedvezmények   
nyilvántartását összekapcsolja.” 
 
 
 

  4. § A Rendelet 17. § (3) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Amennyiben a gépjármű üzemben     
tartója az ellenőrzés időpontjában    
érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de    
azt nem jelen rendelet előírásai szerint      
helyezte el, vagy a parkolójegy (vagy a       
mobiltelefonos parkolási díjfizetés)   
érvényességének kezdő időpontja és az     
ellenőrzés időpontja között nem telt el 5       
percnél hosszabb idő, az ellenőrzés     
napjától számított 5 naptári napon belül a       

 „(3) Amennyiben a gépjármű üzemben     
tartója az ellenőrzés időpontjában    
érvényes parkolójeggyel rendelkezett,   
de azt nem jelen rendelet előírásai      
szerint helyezte el, vagy a parkolójegy      
(vagy a mobiltelefonos parkolási    
díjfizetés) érvényességének kezdő   
időpontja és az ellenőrzés időpontja     
között nem telt el 
a) parkolójeggyel történő díjfizetés    



 

parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati  
irodájában a parkolójegy bemutatható    
(vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés     
igazolható). Amennyiben a bemutatott    
parkolójegy (vagy a mobiltelefonos    
parkolási díjfizetési igazolás) jelen    
bekezdésben foglaltaknak megfelel, a    
parkolás-üzemeltető a várakozási díj és     
pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból. A      
parkolójegy bemutatás lehetőségével   
(vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés     
igazolásával) naptári hónaponként   
legfeljebb egy alkalommal élhet a     
gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás      
időpontjában az adott gépjárműre nincs 30      
napnál régebbi jogosulatlan parkolási    
esemény miatt kiszabott és nem vitatott      
várakozási díj és pótdíj tartozás. 

esetén 10 percnél, 
b) mobiltelefonos parkolási díjfizetés    
esetén 5 percnél 
hosszabb idő, az ellenőrzés napjától     
számított 5 naptári napon belül a      
parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati  
irodájában a parkolójegy bemutatható    
(vagy a mobiltelefonos parkolási    
díjfizetés igazolható). Amennyiben a    
bemutatott parkolójegy (vagy a    
mobiltelefonos parkolási díjfizetési   
igazolás) jelen bekezdésben   
foglaltaknak megfelel, a   
parkolás-üzemeltető a várakozási díj és     
pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból.     
A parkolójegy bemutatás lehetőségével    
(vagy a mobiltelefonos parkolási    
díjfizetés igazolásával) naptári   
hónaponként legfeljebb egy   
alkalommal élhet a gépjármű üzemben     
tartója, ha a bemutatás időpontjában az      
adott gépjárműre nincs 30 napnál     
régebbi jogosulatlan parkolási esemény    
miatt kiszabott és nem vitatott     
várakozási díj és pótdíj tartozás.” 

  5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 

  
 

 
  



 

 
Indokolás 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 
  
 

Az 1.-2. §-hoz 

A lakossági várakozási hozzájárulások kiadása esetén az eljárás során egyedül az           
adótartozások ellenőrzésére kerül sor, a rendeletben szereplő, de a hozzájárulások kiadása és            
kedvezmények megállapítása során nem szükséges eljárási részek törlésre vagy átalakításra          
kerültek a Rendeletben. 

 A 3. §-hoz 

Az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés miatt a várakozási hozzájárulások és          
kedvezmények megállapításához használt adatlapok áttekintését követően a Rendelet        
módosítása szükséges, amelynek célja, hogy a hozzájárulások kiadása során felhasznált          
személyes adatok megfelelő kezelése jogszabályi szinten rögzítésre kerüljenek. A várakozási          
hozzájárulások és kedvezmények megállapításához kapcsolódó eljárásban Budapest Főváros        
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő jár el. 

Az 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) pontja rögzíti azokat a kötelező tartalmi elemeket,               
amikről egy adatkezelést elrendelő jogszabálynak rendelkeznie kell (a kezelendő adatok          
fajtái, az adatkezelés célja és feltételei, az adatok megismerhetősége, az adatkezelő személye,            
valamint az adatkezelés időtartama vagy szükségessége időszakos felülvizsgálata.) 

A kezelendő adatok fajtái személyes adatok és személyes adatok különleges kategóriáiba           
tartozó információk is lehetnek, mivel Adatkezelő nyilvántartja a hozzájárulást igénylők          
gyermekszállításra vonatkozó kérelmeit és az azt igazoló adatokat. 

Az adatkezelés célja a Rendeletben meghatározott döntéshozatali folyamat végrehajtása, a          
végrehajtási folyamat jogszerűségi ellenőrizhetőségének biztosítása. A cél teljesítéséhez        
jogosult nyilvántartást vezetni, a nyilvántartásba azonban kizárólag a formai és tartalmi           
szempontból megfelelő adattartamokat rögzítheti. 

A folyamat során az adatkezelés célját és eszközeit a Rendeletet alkotó jogosult eldönteni, így              
az adatkezelő ez a közhatalmi szerv lesz. 



 

Az adatkezelés időtartamának meghatározása során a „korlátozott tárolhatóság” és a „célhoz           
kötöttség” alapelveinek, valamint a hatályos ágazati jogszabályoknak a figyelembevételével         
köteles az Adatkezelő eljárni. 

A 4. §-hoz 

A módosítás indoka, hogy 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 parkolójeggyel történő           
díjfizetés esetén 10 percre növelte a korábban 5 perces díjfizetés nélküli várakozási            
időtartamot, mellyel Önkormányzatunk rendeletének összhangban kell lennie. 

Az 5. §-hoz 

Ez a § a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az Újbuda         
közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás          
díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása várható hatásai –           
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások             
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

Ez a felhasználók számára előnyös, hiszen a korábbi        
helyzettel ellentétben a felhasználóknak hosszabb időtartam      
áll rendelkezésére a parkolójegyes várakozási díj      
megfizetésére. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

Nem releváns. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

Nem releváns. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Nem releváns. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A személyes adatok védelme érdekében adatvédelmi incidens       
elkerülése miatt szükséges a rendeletmódosítás. Amennyiben      
ez nem történik meg, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és         
Információszabadság Hatóság eljárást is indíthat az      
Önkormányzattal szemben.  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

- 

7. Egyéb információ - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


