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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

egyes rendeleteknek a veszélyhelyzettel összefüggő módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–2. § és 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekez-
dés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 3. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, va-
lamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest főváros közigazgatási területén a jár-
művel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vá-
rakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (2a)–
(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egészségügyi várakozási hozzájárulás – az 
egészségügyi intézmény kérelmére, az egészségügyi in-
tézmény útján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszély-
helyzet idején a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
vizsgálata nélkül adható a budapesti székhellyel rendel-
kező, egészségügyi közszolgáltatás keretében járóbeteg- 
és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intéz-
ménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy részére.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti egészségügyi várakozási  
hozzájárulás iránti kérelmet írásban – ideértve az e-mail 
útján való továbbítást is – kell benyújtani, amelynek tar-
talmaznia kell 
a) az intézmény nevét, székhelyét, 
b) gépjármű forgalmi rendszámát, 
c) a hozzájárulásra jogosult személy nevét és munkakö-
rét, beosztását, illetve feladatkörét.”

(2) Az R. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A (2a) bekezdés szerinti egészségügyi várakozási 
hozzájárulás Budapest közigazgatási területén lévő köz-

úti várakozóhelyeken jogosít időtartam-korlátozás és díj-
fizetés nélküli várakozásra.”

2. §

(1) Az R. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a 12. § (2a) bekez-
dése alapján kiadott egészségügyi várakozási hozzájá-
rulás a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszű-
néséig érvényes.”

(2) Az R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A (2) bekezdéstől eltérően a 12. § (2a) bekezdése 
szerinti egészségügyi várakozási hozzájárulást a főpol-
gármester adja ki, eljárásában csak a (2a) bekezdésben 
meghatározott feltételek fennállását vizsgálja.”

3. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) önkormányzati 
rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata mint 
bérbeadó által bérbe adott, e rendelet hatálya alá tartozó 
helyiségek vonatkozásában a 2020. március 1. és 2020. 
június 30. közötti időszak a bérleti díj megfizetése szem-
pontjából az általános forgalmi adóról szóló törvény sze-
rint egy elszámolási és fizetési időszaknak minősül azon 
bérlők vonatkozásában, amelyekről a cégjegyzék és a 
számvitelről szóló törvény szerint közzétett beszámoló 
alapján megállapítható, hogy a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikró- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a bérlő 2020. június 30-
át követően előterjesztett kérelme alapján, külön jog-
szabályban meghatározottak szerint, az (1) bekezdésben 
meghatározott elszámolási és fizetési időszak után fize-
tendő bérleti díjra vonatkozóan kamatmentes részletfize-
tésről, csökkentésről vagy elengedésről dönthet a bérlő 
árbevételének veszélyhelyzettel összefüggő csökkenésére, 
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valamint a bérlő általi foglalkoztatottság szintjének fenn-
tartására figyelemmel.”

4. §

Hatályát veszti az R. 12. § (2a)–(2b) bekezdése, 12. § 
(4) bekezdése, 13. § (1a) bekezdése és 13. § (3) bekez-
dése.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésével egy-
idejűleg lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester
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