Tájékoztató
a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét, hogy
a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a
Budapest VI. kerület Szófia utca 7. szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodán kerül sor.
Az ügyfélszolgálati iroda 2019. január 2-án szerdán 10.00-kor kezdi meg működését, és 2019.
január 31-én csütörtökön 18.00-kor fejezi be azt.
Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 10.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 10.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 13.00
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a parkolási engedély átvételekor sárga csekkes,
vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. Ügyintézőinknek nem áll módjukban
készpénzt elfogadni.
Ezúton kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint ügyeiket az alábbi területi besorolás illetve a
következő ütemezésben foglaltak szerint intézzék:
I. körzet:
Podmaniczky utca – Szinyei Merse utca páratlan oldal – Kodály körönd 1, 4. – Felső Erdősor
páratlan oldal – Lövölde tér 1-3. – Városligeti fasor – Dózsa György út által határolt terület.
Ügyintézési terminus: 2019. január 2. – 2019. január 11.
II. körzet:
Lehel utca 1-3. - Váci út – Nyugati tér – Teréz körút – Oktogon – Teréz körút – Király utca Lövölde tér 4-6. - Felső Erdősor páros oldal - Kodály körönd 2, 3. - Szinyei Merse utca páros oldal
– Podmaniczky utca - Ferdinánd híd által határolt terület.
Ügyintézési terminus: 2019. január 14. – 2019. január 23.
III. körzet:
Nyugati tér – Bajcsy Zs. út - Deák tér – Király utca – Teréz körút – Oktogon – Teréz körút által
határolt terület.
Ügyintézési terminus: 2019. január 24. – 2019. január 31.
Időpont egyeztetése céljából az alábbi telefonszámot hívhatják, illetve az alábbi e-mail címen
tudnak bejelentkezni: telefon: 06 -1/ 342-0905, e-mail: idopont@terezvaros.hu.
A gazdálkodói, az egészségügyi és az ideiglenes (szervizelés, javítás idejére kiadható)
várakozási hozzájárulások ügyintézése hivatali ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (Eötvös utca 4.) történik.
Az Operaház környékén, mint védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező lakosok
lakossági várakozási, lakossági behajtási, valamint lakossági behajtási-várakozási
hozzájárulásainak kiadását szintén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája végzi.
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2019 februárjától a lakossági várakozási hozzájárulások ügyintézése is a Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 4. szám alatti helyiségében történik.
Ügyfélszolgálati Iroda (Eötvös u. 4.) nyitvatartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00 - 18:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:30
08:00 - 16:00
08:00 - 13:30

A várakozási hozzájárulás kiadására irányuló kérelemhez szükséges bemutatni a hozzájárulás
jogosságát igazoló eredeti dokumentumokat, vagy meghatalmazással történő ügyintézés esetén azok
másolatait (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, érvényes forgalmi engedély, szükség esetén
a munkáltató és a munkavállaló megállapodása a gépjármű kizárólagos használatba adásáról,
aláírási címpéldány, lízing- illetve bérleti szerződés, gépjárműadó megfizetésének vagy
adómentességének igazolása).
Személyenként egy, lakásonként maximum kettő lakossági várakozási hozzájárulás adható ki,
az első hozzájárulásért csak a költségtérítés 1920 Ft-os díját kell megfizetni. A második
gépjárműre kiadott hozzájárulás esetében ezen felül várakozási díj is fizetendő.
Amennyiben lakásonként két gépjármű lakossági várakozási hozzájárulása iránt is érkezik kérelem,
a jogosultaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik gépjármű minősüljön az elsőnek és a
másodiknak. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.
A matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig érvényes.
Amennyiben a kérelmező természetes személy lakossági várakozási hozzájárulást igényel; valamint
a kérelmező az érintett gépjármű üzembentartója Terézvárosban állandó lakcímmel rendelkező
lakos; és egy állandó lakcímen egy autóra kérnek csak engedélyt, a 2019. évre vonatkozó
lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelmet postai úton, illetve elektronikus úton is
benyújthatja.
Postai úton történő ügyintézés:
Postai úton történő ügyintézés esetén az alábbi dokumentumokat szükséges beküldeni:
kitöltött lakossági várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelem nyomtatvány
kitöltött hozzájáruló nyilatkozat
forgalmi engedély mindkét oldalának fénymásolata
lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolata
az 1920,-Ft költségtérítési díjnak az alábbi számlára történő befizetésének igazolása:
o Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
 számlaszám: 11784009-15506007
 közlemény: üzembentartó neve, rendszám
A kitöltött kérelem nyomtatványt a szükséges mellékletekkel a következő címre kérjük beküldeni:
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, 1067 Budapest, Eötvös u. 3.
-
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A kérelem beérkezéséről e-mailben vagy telefonon értesítjük. A kérelem, a beérkezéstől számított
15 munkanapon belül kerül elbírálásra, amelynek eredményéről e-mailen vagy telefonon
tájékoztatjuk a kérelmezőt.
Amennyiben a kérelem beérkezéséről, illetve az engedély megadásáról szóló értesítést nem kapja
meg belátható időn belül, annak oka lehet akár a nyomtatvány téves, hibás kitöltése, vagy egyéb
más indok. Ekkor kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon (Eötvös u. 4.).
Elektronikus úton történő ügyintézés
Elektronikus úton történő ügyintézés esetén az alábbi dokumentumokat szükséges beszkennelve,
.pdf, .jpg, formátumban elküldeni a parkolas@terezvaros.hu e-mail címre:
- kitöltött lakossági várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelem nyomtatvány
- kitöltött hozzájáruló nyilatkozat
- forgalmi engedély mindkét oldalának fénymásolata
- lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolata
- az 1920,-Ft költségtérítési díjnak az alábbi számlára történő befizetésének igazolása:
o Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
 számlaszám: 11784009-15506007
 közlemény: üzembentartó neve, rendszám
A szkennelt anyagok összmérete nem haladhatja meg a 3 MB-ot!
A kérelem beérkezéséről e-mailben vagy telefonon értesítjük. A kérelem, a beérkezéstől számított
15 munkanapon belül kerül elbírálásra, amelynek eredményéről e-mailen vagy telefonon
tájékoztatjuk a kérelmezőt.
Amennyiben a kérelem beérkezéséről, illetve az engedély megadásáról szóló értesítést nem kapja
meg belátható időn belül, annak oka lehet akár a nyomtatvány téves, hibás kitöltése, vagy egyéb
más indok. Ekkor kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon (Eötvös u. 4).
A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos
fontosabb szabályok, tudnivalók
A lakossági várakozási hozzájárulások Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerülnek kiállításra.
A Rendelet 7. §-a alapján:
(1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a természetes személynek adható,
a) akinek állandó lakcíme Budapest, VI. kerület Terézváros közigazgatási területén belül van, az
általa megjelölt:
aa) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra,
vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az
üzembentartója,
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ab) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által
üzembentartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira ha az a) pontban megjelölt
személygépkocsira lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.
b) aki kérelmében alapos indokot jelöl meg az általa megjelölt egy darab személygépkocsira,
amelynek a kérelmező az üzembentartója. A polgármester ezen esetekben kizárólagos mérlegelési
jogkörében dönt a lakossági várakozási hozzájárulás kiadásáról. Az e pont szerint kiadható lakossági
várakozási hozzájárulások száma az előző évben a 7. § (1) a.) pontja alapján kiadott lakossági
várakozási hozzájárulások számának maximum 4%-a lehet.
c) akinek hozzátartozója elhunyt, és az elhunyt hozzátartozó üzemeltetésében álló gépjármű
tulajdonviszonyainak hagyatéki eljárásban történő jogerős rendezésére még nem került sor, amellett,
hogy a kérelmező vagy az elhunyt üzembentartó állandó lakcíme Budapest, VI. kerület Terézváros
közigazgatási területén belül van.
(2) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.
(3) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
a) a költségtérítés megfizetése,
b) a várakozási díj megfizetése,
c) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,
d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető
nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.
(4) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai
várakozási díj kétszázötvenszerese, a 7. § (1) ab) és b.) pontja esetében a kerületben fizetendő
legmagasabb egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese.
A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díjának megfizetése alól a következő
kedvezmények járnak:
a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke a 7. §
(1) a) pontja esetében 100 %, b.) pontja esetében 90 %
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
ba) 30 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának
megfelel,
bb) 50 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának
megfelel,
bc) 70 %, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5
környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bd) 100 %, ha a kérelmezett gépjármű elektromos üzemű.
(5) Lakásonként a második gépjárműre a (4) b.) pontjának figyelembe vételével megállapított
várakozási díj megfizetését a jogosult kamatmentesen négy részletben is teljesítheti. Az első részlet
megfizetése a hozzájárulás kiadásának feltétele. A további 3 részletet, a jelen rendelet alapján
megállapított várakozási díj 3 hónapra kiszámított összegét negyedévente, az önkormányzat által
megküldött számla alapján kell teljesíteni. Amennyiben a jogosult a fizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget a kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül.
(6) Az év közben kiváltott hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az
érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat az
önkormányzat visszafizeti a kérelmező részére.
(7) a.) A hozzájárulást igazoló matricát a gépjármű első szélvédő üvegének belső oldalára
felragasztva, kívülről jól látható helyen és az ellenőrzés érdekében teljes egészében azonosítható
módon kell elhelyezni.
b.) Ponyvával letakart gépjármű esetében a rendszám olvasható módon való szabadon
hagyásával kell biztosítani az ellenőrizhetőséget
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(8) A lakossági várakozási hozzájárulással díjfizetés nélkül lehet várakozni a rendelet 3.
mellékletében meghatározott várakozási övezetekben.
(9) Az Európai Unió tagállamaiban nyilvántartott gépjárművek a Magyarországon nyilvántartott
gépjárművekkel azonos elbírálás alá esnek, amennyiben az üzembentartó megfelel jelen rendelet
által meghatározott feltételeknek.
A második gépjármű után fizetendő költségtérítés és várakozási díjak
1. díjövezet
Bajcsy-Zs. út - Teréz körút

2. díjövezet
Teréz körút - Dózsa György út

éves díj: 110.000,-

éves díj: 87.500,-

0-4-ig
0% kedvezmény= 110.000,5-8-ig
Euró 3 30% kedv.= 77.000,9-11-ig
Euró 4 50% kedv.= 55.000,12+, hibrid Euró5 Euró 5 70 % kedv.= 33.000,-

0-4-ig
5-8-ig
9-11-ig
12+, hibrid

0% kedvezmény= 87.500,Euró 3 30% kedv.= 61.250,Euró 4 50% kedv.= 43.750,Euró 5 70 % kedv.= 26.250,-

A Rendelet 10. §-a alapján:
(2) A lakossági, gazdálkodói, egészségügyi várakozási hozzájárulással rendelkezők ideiglenes
várakozási hozzájárulás kiadását kérhetik, ha a kiadott hozzájárulásban megjelölt gépjármű
helyett - javítás, szervizelés miatt – átmenetileg csere gépjárművet használnak.
(3) Ideiglenes várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
a) maximum 1 hónapra adható, mely igazolt igény esetén még 1 hónappal
meghosszabbítható
b) az ideiglenes várakozási hozzájárulás érvényességi időtartama alatt az
annak alapjául szolgáló várakozási hozzájárulás használata
felfüggesztésre kerül
c) az ideiglenes várakozási hozzájárulás kibocsátásáért költségtérítést kell fizetni, melynek
díja bruttó 1 920 Ft
d) a kérelemhez csatolni kell a csere gépjármű forgalmi engedélyének
másolatát, a szerviz által kiadott a csere gépjármű kérelmező általi
használatát igazoló dokumentumot.
A lakossági várakozási hozzájárulás a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
közterületeken, valamint a Király utca mindkét oldalán és a Bp. VII. kerületben a Király
utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig terjedő várakozási területeken díjmentes és
időtartam-korlátozás nélküli várakozást biztosít.
A lakossági várakozási hozzájárulás nem érvényes:
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületekre Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky út és Oktogon közötti szakaszon), Bajcsy-Zsilinszky út,
Nyugati tér, Oktogon, Teréz körút - illetve a kizárólagos jogosultsággal rendelkező
területekre, valamint a védett övezetre.
A hozzájárulás a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig érvényes.
A lakossági várakozási hozzájárulás figyelmes leegyeztetése elengedhetetlen, az elbírálási határidő
15 munkanap.
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A kérelemben szereplő személyes adatok valamint a gépjármű adatainak valóságáért a gépjármű
üzembentartója felelős.
A hozzájárulás kizárólag EU-s rendszámú, üzemképes személygépkocsira, három vagy négykerekű
motorkerékpárra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra illetve 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira adható ki, amelynek a VI.
kerületi lakos az üzembentartója.
A lakossági várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól. A
várakozási hozzájárulás meglétét igazoló matricát a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről
jól látható helyen és – érvényességének ellenőrzését biztosítva - olvasható módon kell elhelyezni.
II. A kérelem kitöltése
A kérelemben meg kell adni a gépjármű üzembentartó személyi adatait, (nevét, születési idejét,
anyja nevét) , állandó lakcímét, személyazonosító igazolvány számát. A gépjármű gyártmányát,
típusát, össztömegét, a gépjármű rendszámát.
III. A kérelem mellékletei
1. Lakcímkártya és személyazonosító igazolvány. Az ügyfél azonosítását és állandó lakhelyének
igazolását szolgálja.
2. A gépjármű érvényes forgalmi engedélye. A gépjármű műszaki érvényességének, a gépjármű
tömegének, az ügyfél üzembentartó igazolása.
3. Céges autó esetén a munkáltató és a munkavállaló között kötött kizárólagos használatba adásról
szóló megállapodás. A cégszerűen aláírt igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél a cég
alkalmazásában áll, és a munkáltató tulajdonában álló gépjárművet kizárólag ő használja.
Munkáltató által lízingelt vagy bérelt autó esetén szükséges a lízing- illetve bérleti szerződés, vagy
ennek egyszerűsített kivonata. Kérjük az adó befizetésének igazolását abban az esetben, ha a
munkáltatónak nem a VI. kerületben van a székhelye.
A két tanúval aláírt meghatalmazással történő ügyintézés esetén a hozzájárulás jogosságát igazoló
dokumentumok másolata szükséges.
IV. A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos egyéb információk
Bármilyen, a hozzájárulással kapcsolatos további kérdésével ügyintézőink várják ügyfélfogadási
időben személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Bp., Eötvös u. 4.).
VI. A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásakor alkalmazandó jogszabályok
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
- Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.). önkormányzati rendelete
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- Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének Terézváros közterületein a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) rendelete.
VII. Jogorvoslat
A kérelem elutasítása esetén jogorvoslatért polgári peres eljárásban a bírósághoz lehet fordulni.
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