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1 BEVEZETÉS 

Velence,  mint  a  Velencei‐tó  névadó  városa  népszerű  turisztikai  célpont, 

különösen  a  nyári  idegenforgalmi  szezonban  magas  a  fürdővendégek 

száma.  A  főváros  közelsége  és  kedvező  elérhetősége  miatt  ezen  belül 

jelentős azok aránya, akik csak egy napra érkeznek a településre. 

Jóllehet  a  vasúti  közlekedés  hazai  viszonylatban  a  legfejlettebbek  közé 

tartozik (Budapest és Velence között egész nap kb. fél óránként közlekednek 

korszerű  Stadler  Flirt  motorvonatok,  Kelenföldtől  számítva  31‐40  perces 

menetidővel), a  személygépkocsival érkezők  száma  is  jelentős,  ami nagy 

nyomást helyez a város parkolóira és egyéb közterületeire.  

Kiépített parkolók az elmúlt években elsősorban a Velencei‐tó Kapuja projekt 

keretében, a Velence Korzó területén épültek, de ezeken kívül is elsősorban 

a strandok, fürdőhelyek közelében találhatók parkolásra kijelölt területek. 

Más  célt,  az  elsősorban  hivatásforgalmi  célú  P+R  parkolást  szolgálnak  a 

vasútállomásnál létesített parkolók.  

Mind a parkolók környezetében, mint a strandok tágabb vonzáskörzetében 

problémát  okoz  a  közterületi  zöldfelületeken,  szabályozatlan  formában 

történő parkolás. A hatályos parkolási rendelet a megnövekedett forgalom 

szabályozására  jelenlegi  formájában  nem  alkalmas,  és  az  elmúlt  évek 

törvényi változásait sem követte le. 

Fentieket mérlegelve Velence Város Önkormányzata szükségesnek látta egy 

rövid  távú  parkolási  koncepció  elkészíttetését  a  legsürgősebb  feladatok 

meghatározása érdekében. A koncepció elkészíttetésével az önkormányzat 

Velence  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testületének  99/2016.  (IV.28.) 

határozata alapján Mobilissimus Kft‐t bízta meg. 

A  város  közlekedési  rendszerének  hosszabb  távú  jövőjét  egy  átfogó, 

részletesebb  vizsgálatokon  alapuló  közlekedési  koncepció  fogalmazhatja 

majd meg. 

A rövid távú parkolási koncepció tartalmi elemei az alábbiak: 

1. Kiindulási helyzet, problémák rögzítése 

2. Ingyenes és fizető parkolók helyszínvizsgálata az alábbi szempontok 

figyelembe vételével: 

 Célponttól való gyalogos távolság 

 Gépjárművel való megközelíthetőség 

 Terület, kapacitás 
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 Meglévő parkoló kialakítása / Parkoló kialakíthatósága 

 Fizető parkolás lehetőségei (bevezethetőség, ellenőrizhetőség) 

 Önkormányzati  tulajdonú  ingatlan  (megbízói  adatszolgáltatás 

alapján) 

 Szabályozás (HÉSZ) (megbízói adatszolgáltatás alapján) 

3. Védett  vagy  korlátozott  várakozási  övezet(ek)  kijelölési 

lehetőségének előzetes vizsgálata 

 Érintett terület(ek) lehatárolása 

 Célcsoportok azonosítása (pl. helyben lakók, üdülőtulajdonosok, 

intézmények) 

 Szabályozás  irányelvei  (behajtás,  megállás,  várakozás 

célcsoportonkénti és időszakonkénti lehetősége) 

4. Parkolóüzemeltetés lehetséges szervezeti keretei 
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2 KIINDULÁSI HELYZET 

Velence,  mint  a  Velencei‐tó  névadó  városa  népszerű  turisztikai  célpont, 

különösen  a  nyári  idegenforgalmi  szezonban  magas  a  fürdővendégek 

száma.  A  főváros  közelsége  és  kedvező  elérhetősége  miatt  ezen  belül 

jelentős azok aránya, akik csak egy napra érkeznek a településre. 

A  vasúti  közlekedés  hazai  viszonylatban  a  legfejlettebbek  közé  tartozik: 

Budapest és Velence között egész nap kb. fél óránként közlekednek korszerű 

Stadler Flirt motorvonatok, Kelenföldtől számítva 31‐40 perces menetidővel, 

a nyári szezonban pedig óránként három vonat  is van akár 24 perc alatt 

elérve Velencét, és a vasutat sokan is használják (forgalmasabb nyári hétvégi 

napokon  akár  4‐5000  velencei  felszálló  utas/nap).  Ennek  ellenére  a 

személygépkocsival érkezők száma is jelentős, ami nagy nyomást helyez a 

város parkolóira és egyéb közterületeire.  

2.1 PROBLÉMÁK 

2.1.1 TÚLZOTT PARKOLÁSI IGÉNY 

A  strandok,  elsősorban  a Velence Korzó  szabadstrand  a nyári  szezonban 

jelentős  gépjárműforgalmat  vonz,  amit  a  strand  parkolói  nem  tudnak 

kiszolgálni;  az  1800  főre  engedélyezett  Velence  Korzó  szabadstrand, 

valamint  a  hozzá  kapcsolódó  és  szolgáltatóház  összesen  rendelkezik  370 

kiépített  parkolóhellyel.  Mióta  2014‐ben  a  Velencei‐tó  Kapuja  projekt 

keretében  kiépült Magyarország  legnagyobb homokos partszakasza,  évről 

évre rosszabb a helyzet. 

A  főszezon  nagyjából  10‐12  hétig  tart,  ezen  belül  is  a  hétvégéken 

kiemelkedően  nagy  a  terhelés,  hét  közben  kezelhetőbb  a  helyzet. 

Ugyanakkor  az  elő‐  és  utószezon  fokozatosan  kitolódik;  a  szűken  vett 

strandidőszakon kívül  jó  időben  tavaszi és őszi hétvégéken  is megtelnek a 

strand parkolói, különösen  rendezvények  idején.  Jelen van a munka utáni 

(15‐16 óra körül érkező és 20‐21 óra körül visszainduló) forgalom is. Ritkább 

esetben – amikor a tó befagy – télen is nagy a kihasználtság.  

2.1.2 FORGALMI ÉS PARKOLÁSI ANOMÁLIÁK 

Ezekben  az  időszakokban  a  Korzó  strand  parkolóiban,  illetve  azok 

környezetében,  elsősorban  a  Tópart  utcában  a  forgalom  a  parkolóhelyet 

kereső gépkocsik miatt kaotikussá válik. A parkolóhelyek általában reggel 9 

óra körül betelnek, ezt követően a gépkocsik egy része a parkoló területén 

szabálytalanul, illetve a parkoló körüli zöldterületeken várakozik. Állandó 

probléma,  hogy  az  üzletekbe  érkezők  nem  találnak  parkolóhelyet.  A 

„megtelt” tábla kihelyezése sem tartja vissza a járművezetőket a behajtástól. 

A parkolóhelyek telítődését követően a strand tágabb vonzáskörzetében is 

problémát  okoz  a  közterületi  zöldfelületeken,  szabályozatlan  formában 

A vasúti közlekedés fejlett, ennek 

ellenére sokan érkeznek 

gépkocsival 

A Velence Korzó szabadstrand 

parkolói szezonban egyre inkább 

túlterheltek 

A parkolóhely‐keresésből adódó 

forgalmi káosz és a szabálytalan 

parkolás időnként egészen 

eldurvul 
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történő parkolás. Ez gyakran egészen eldurvult formát ölt, a parkolásgátló 

elemek  (szalagozás,  cölöpök)  kidöntésével,  sövények  áttörésével,  ami  a 

szükséges helyreállítással hétvégénként milliós nagyságrendű kárt okoz az 

önkormányzatnak. 

   

1. ábra: A Velence Korzó megtelt parkolója helyet kereső gépkocsikkal, illetve 

zöldterületen várakozó gépkocsik egy májusi vasárnap délután 

Különösen érintettek a Tópart utca északkeleti oldalán található kis utcák 

(Viola utca, Tavasz utca, Nyár utca, Ősz utca és térsége). A keskeny, burkolt 

utcák két oldalán  (a közterülethatár és az út széle között) húzódó zöldsáv 

forgalmasabb  napokon  megtelik;  először  a  kapubeállók  közötti  részre, 

később a kapubeállók elé is parkolnak, időnként már az utca forgalmát, illetve 

egymás  kiállását  is  akadályozva.  Az  utcák  jelentős  részén  kihelyezett 

megállni tilos táblákat figyelmen kívül hagyják, ahogy az orvosi rendelőnél 

kihelyezett megállni tilos (kivéve eü. szolgálat) táblát is. 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor például a vasútállomásnál található nagy 

parkolóban mindig van szabad hely. 

2.1.3 ELLENŐRZÉS, SZANKCIONÁLÁS HIÁNYOSSÁGAI 

A fent leírt anomáliák ellenére az ellenőrzés, szankcionálás terén jelentősek 

az elmaradások.  

Az önkormányzatnak a zöldterületre való behajtást, ott történő várakozást 

kimondottan tiltó, ahhoz szankciót rendelő rendelete nincsen. 

Az  ellenőrzés  személyi  feltételei  erősen  korlátozottak.  A  közterület‐

felügyelet az idei évig 1 fővel működött, hétköznapi munkavégzéssel. 2016‐

ban a létszám 2 főre bővült. A rendőrség időszakosan besegít, de nincs kellő 

kapacitása erre a feladatra. 

2.1.4 TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYOSSÁGAI 

A parkolási lehetőségekről, illetve a város parkoláspolitikájáról az átlagos 

felhasználó  számára  gyakorlatilag  semmilyen  információ  nem  érhető  el 

sem előzetesen (pl. az interneten), sem a helyszínen: 

Előzetes, internetes tájékozódásra 

gyakorlatilag nincsen lehetőség 

A Tópart utca északkeleti oldalán 

található kis utcák különösen 

érintettek 

Az ellenőrzés, szankcionálás terén 

jelentősek az elmaradások 
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 a város honlapján a „Megközelíthetőség” menüpontban csak egy 

Google térkép található, ami a parkolásról semmilyen  információt 

nem hordoz; 

 

2. ábra: Velence város honlapján nem található tájékoztatás a parkolásról 

 a Velence Korzó honlapja a „Megközelíthetőség” menüpontban két 

sorban  tájékoztat  a  parkolásról,  mely  szerint  „370  férőhelyes 

személygépkocsi‐parkoló áll a  látogatók rendelkezésére. A parkolás 

a  Velence  Korzó  területén  kijelölt  parkolókban  ingyenes.”  Ez 

tényszerűen sem  igaz, mivel ebből kb. 105  fh  (az Ezüst parkoló) a 

Spar  időkorlátos  parkolójaként  működik.  Emellett  félrevezető  is, 

mert  azt  sugallja,  hogy  nagy  mennyiségű  ingyenes  parkoló  áll 

rendelkezésre, miközben  a  forgalmasabb  időszakokban  a  parkoló 

hamar  megtelik;  az  alternatív  lehetőségekről  azonban  nincs 

tájékoztatás, a vasúti eljutást pedig csak mellékesen említi.1 

 mivel a fizetőparkolás nincs regisztrálva a Nemzeti Mobilfizetési Zrt‐

nél, a parkoló övezetekről  tájékoztató weboldalak, alkalmazások 

sem  adnak  információt  a  velencei  fizetőparkolásról 

(nemzetimobilfizetes.hu, terkepem.hu stb.); 

 vannak ugyan parkolókat előjelző táblák, de egységes koncepciót 

nélkülözve, esetlegesen elhelyezve; 

                                                            
1 Megközelíthetőség, Velence Korzó, 
http://velencekorzo.hu/megkozelithetoseg_hu.html  

A parkolók elhelyezkedéséről 

szóló helyszíni tájékoztatás ad hoc 

jellegű 
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3. ábra: Parkolókat előjelző táblák 

 a  városban  kihelyezett  turisztikai  térképek  véletlenszerűen 

jelölnek,  illetve  nem  jelölnek  egyes  parkolókat,  bármilyen 

többletinformáció (pl. fizetős vagy ingyenes) nélkül; 

   

4. ábra: Különböző típusú turisztikai térképek: véletlenszerű a parkolók 

feltüntetése 

 a strandok tájékoztató táblái nem jelzik, hogy fizető parkolóról van 

szó (még kevésbé, hogy az év és a nap mely szakában); 
Magukban a parkolókban a 

tájékoztatás hiányos, sőt gyakran 

félrevezető 
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5. ábra: Szabadstrand tájékoztató táblája 

 a fizetőparkoló területeken nincsen egyértelműen jelölve az övezet 

kezdete és vége, a  táblák a parkolóterület véletlenszerű pontjaira 

vannak  állítva,  így  nem  állapítható  meg,  hogy  pontosan  mely 

területek  fizetősek és melyek nem; ugyanezen  táblák nem  jelölik, 

hogy  az  év  mely  szakában,  ill.  mely  napokon  van  díjfizetési 

kötelezettség. 

 a csónakkikötők parkolókban (pl. az Északi strandnál) kifüggesztett 

üzemeltetési  rendje  szerint  „A  kikötő  területére  gépjárművel 

behajtani tilos!”, ugyanakkor nincs információ arról, hogy mi minősül 

a kikötő területének. 

6. ábra: A csónakkikötőre vonatkozó tiltás a parkoló közepére van kifüggesztve 

Mindezek  eredményeképpen  a  látogatók  nem  jutnak  kellő  információ 

birtokába ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozhassanak: 

 milyen  módon  érdemes  eljutniuk  Velencére  (pl.  vonattal  vagy 

személygépkocsival); 

A kellő tájékoztatás hiánya nem 

optimális módválasztási 

döntésekhez, a helyszínen 

elkapkodott döntésekhez vezet  
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 amennyiben  személygépkocsival  érkeznek,  hol  és  milyen 

feltételekkel parkolhatnak; 

 amennyiben  a  kiválasztott  helyen  nem  találnak  parkolóhelyet, 

milyen alternatív lehetőségeik vannak. 

A  fentiek  egyrészt  a  túlzott  gépkocsihasználatot  erősítik,  másrészt  a 

helyszínen  a  helyzettel  szembesülve  elkapkodott  döntésekhez,  gyakran 

szabályszegő magatartáshoz vezetnek. 

2.1.5 PROBLÉMÁK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A  problémákat,  azok  okait  és  a  lehetséges megoldási  irányokat  az  alábbi 

táblázat foglalja össze  

Problémák 
(következmények) 

Okok  Lehetséges megoldási irányok 

 Strandok  (különösen 
Velence  Korzó) 
parkolóhelyeinek 
betelése 

 Parkolóhely‐
keresésből  eredő 
forgalmi káosz 

 Szabálytalan  parkolás, 
forgalom 
akadályozása  (úton, 
parkolóban, 
kapubeállókban),  

 Zöldterületeken 
parkolás, 
zöldterületek 
károsítása 

 Túl sok gépkocsi   Tájékoztatási,  szemléletformálási 
kampány  a  színvonalas  vasúti 
elérhetőség  megismertetésére 
(MÁV‐START‐tal együttműködve) 

 Alternatív  parkolási 
lehetőségek 
ismeretének hiánya 

 Széleskörű, közérthető előzetes és 
helyszíni tájékoztatás 

 Szabályismeret hiánya   Széleskörű, közérthető előzetes és 
helyszíni tájékoztatás 

 Egyértelmű,  közérthető 
jelzésrendszer  (táblázás, 
felfestések) 

 Szabálytisztelet hiánya  Fizikai korlátozás (akadályok) 

 Szabályok betartatása (ellenőrzés, 
szankcionálás) 

 Kényelmesség   Pénzügyi  ösztönzés  (díjpolitika: 
közelebbi  helyeken  drágább, 
távolabb olcsóbb vagy ingyenes) 

 Szabályok betartatása (ellenőrzés, 
szankcionálás) 

 Kevés parkolóhely   Parkolóhelyek  számának  bővítése 
(állandó  és  ideiglenes 
megoldásokkal) 

 

2.2 HATÁLYOS PARKOLÁSI RENDELET 

Velence  közigazgatási  területén  a  parkolást  Velence  Város Önkormányzat 

Képviselő‐testületének  a  parkolási  rendszerről  szóló  11/2013.  (V.31.) 

önkormányzati rendelete szabályozza. 

A rendelet területi hatálya az 1. mellékletben felsorolt, „várakozási övezet” 

KRESZ táblával megjelölt „létesítményi parkolóhelyekre” terjed ki, melyek a 

következők: 
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 Tóbíró‐köz strandhoz tartozó parkoló illetve Strand utca; 

 Cserje utcában található strandhoz tartozó parkoló és a Cserje utca. 

Parkolási  díjat  a  fenti  övezetekben minden  év május  1‐től  október  15‐ig, 

naponta 8:00 és 18:00 óra között kell fizetni. 

A  rendelet  a  fenti  területeken  és  időszakokban  helyszínen  váltott 

parkolójeggyel teszi  lehetővé a várakozást, melyet a  jármű első szélvédője 

mögött kell elhelyezni, kívülről is jól látható módón. 

A parkolási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza (egyszerűsítve): 

  óradíj  napidíj 

személygépkocsi  400 Ft  980 Ft 

autóbusz, tehergépjármű  800 Ft  4500 Ft 

motorkerékpár  200 Ft  540 Ft 

 

A rendelet és alkalmazása főbb hiányosságai a következők: 

 a  várakozási  övezetek  nincsenek  egyértelműen,  pontosan  (pl. 

térképvázlattal) lehatárolva, sem a helyszínen jelezve; 

 a  rendelet  a  kivételek  között  nem  sorolja  fel  (és  semmilyen 

kedvezményt  sem biztosít) a mozgásukban  korlátozottak,  illetve a 

velencei lakosok számára – a gyakorlatban ugyanakkor alkalmaznak 

ilyen kedvezményt az üzemeltetők; 

 az  éven  belüli  szezonális  időszak  a  helyszínen  nincs  jelezve,  és  a 

gyakorlatban nem is ennek megfelelően üzemeltetik a parkolókat; 

 a napon belüli időszak is eltér a gyakorlatban (8‐17 óra); 

 az  üzemeltetők  által  alkalmazott  díjstruktúra  és  díjtételek  sem 

felelnek meg a rendeletben előírtaknak. 

Összességében  megállapítható,  hogy  a  hatályos  parkolási  rendelet  a 

megnövekedett  forgalom  szabályozására  jelenlegi  formájában  nem 

alkalmas, és az elmúlt évek törvényi változásait sem követte le. Emellett a 

valóság elszakadt a rendeletben lefektetett szabályoktól. 
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3 PARKOLÓK HELYSZÍNVIZSGÁLATA 

3.1 VIZSGÁLANDÓ TERÜLET, HELYSZÍNEK 

Kiépített parkolók az elmúlt években elsősorban a Velencei‐tó Kapuja projekt 

keretében, a Velence Korzó területén épültek, de ezeken kívül is elsősorban 

a strandok, fürdőhelyek közelében találhatók parkolásra kijelölt területek.  

Más  célt,  az  elsősorban  hivatásforgalmi  célú  P+R  parkolást  szolgálnak  a 

vasútállomásnál létesített parkolók.  

A szóban forgó területet országos közutak nem érintik. 

 

7. ábra: Országos közutak Velencén (forrás: KKK KIRA, http://kira.gov.hu/) 

A  rövid  távú  parkolási  koncepció  –  a Megbízóval  egyeztetve  –  az  alábbi 

meglévő és potenciális parkoló helyszínek vizsgálatára tér ki: 

Meglévő fizető parkolók: 

1. Tóbíró strand parkolói, Tóbíró köz, Strand utca 

2. Velencefürdői strand parkolója, Cserje utca 

Meglévő ingyenes parkolók: 

3. Ezüst parkoló 

4. Velence Korzó parkolója 

5. Ifi szálló melletti parkoló 

6. Tópart utca 
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7. Ifi étterem előtti parkoló 

8. Nagy parkoló (vasútállomásnál) 

9. Vasútállomás P+R (délnyugati, nagy) 

10. Vasútállomás P+R (északkeleti, kicsi) 

11. Északi strand parkolója 
12. Kastélypark 

Egyéb potenciális parkoló helyszínek: 

13. Rekultivált terület 
14. Tópart utca alsó szakasz, Fő utca 
15. Tábor utca 
16. Széchenyi utca és patak közötti zöldterület 

A helyszíneket az alábbi áttekintő térkép mutatja be: 
  

 

8. ábra: A vizsgált helyszínek áttekintő térképe 



Mobilissimus Kft.  Velence város rövid távú parkolási koncepciója
 

 

 
18 

3.2 HELYSZÍN ADATLAPOK 

Helyszín  1. Tóbíró strand parkolói, Tóbíró köz, Strand utca 

Funkció  Tóbíró szabadstrand 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

0‐300 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Fő utcáról és a Tópart utca alsó szakaszáról közelíthető meg, a Tóbíró közön 
és a Kis közön keresztül. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 nyugati  parkoló,  Tóbíró  köz:  részben  burkolt,  részben  burkolatlan 
parkoló 

 keleti parkoló: murvás parkoló 

 Strand utca: burkolt út és környező burkolatlan padkák, zöldterületek

Terület, kapacitás  összesen kb. 300 fh 

 nyugati parkoló, Tóbíró köz: kb. 150 fh 

 keleti parkoló: kb. 40 fh (+ kb. 30 fh zöldterületen) 

 Strand utca: kb. 35 (nyugati szakasz) + kb. 50 (középső teresedés) + 
kb. 25 (keleti szakasz) 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 jelenleg fizető parkoló („Tóbíró‐köz strandhoz tartozó parkoló illetve 
Strand utca”); nincsen pontosan lehatárolva sem a rendeletben, sem 
a  helyszínen  táblázással;  az  üzemeltetési  időszak  hossza  nincs 
pontosan definiálva, de szezononként kb. 10 hét 

 magáncég  (GT‐Sprint  Kft.) üzemelteti  a  strandüzemeltetési/‐bérleti 
szerződés  keretében  (a  szerződés  szerint  a  nyugati  és  a  keleti 
parkolót2)  2020.  december  31‐ig;  a  szerződés  felhatalmazza  fizető 
parkoló üzemeltetésére és szabályainak kialakítására3 

 részben közterület 

 a területnek két bejárata van (a Tóbíró köz és a Kis köz felől, a Klein 
köz kifelé egyirányú), jelenleg itt történik kézi díjszedéssel 

 a keleti és a nyugati parkoló egy‐egy bejárattal rendelkezik 

 a Strand utcáról nyíló  ingatlanok megközelítését biztosítani kell, ez 
jelenleg egyedi elbírálás alapján történik 

Tulajdonviszonyok   4510/23 strandfürdő: önkormányzati tulajdon (nyugati parkoló belső 
része, keleti parkoló) 

 1046  Tóbíró  köz  (nyugati  parkoló  külső  része):  önkormányzati 
tulajdon 

 4510/16 Strand utca: önkormányzati tulajdon 

 1114/2 Strand utca: önkormányzati tulajdon 

 1107/3 út: önkormányzati tulajdon 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános  közlekedési  és  közműterület  +  P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) – nyugati parkoló, Strand utca középső teresedése

 általános közlekedési és közműterület: Strand utca, Tóbíró köz 

 Kk‐s (különleges strand terület övezete): keleti parkoló 

                                                            
2 „a 4510/23 hrsz‐ú strandterületet és ehhez kapcsolódó, szabad strand bejárat 
előtti közterületet, a szabad strand mellett (vízisípálya bejáratánál kialakított) 
parkolót, továbbá az Aranykút Vendéglő melletti nagyparkolót” 
3 „a meglévő és kialakított 1.) pontban meghatározott területen lévő fizető parkoló 
üzemeltetésére és parkoló szabályainak kialakítására” 
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Megjegyzés  – 

Helyszínrajz 
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A nyugati parkoló bejárat felőli és strand felőli része 

   
A Strand utca nyugati része és középső teresedése 

   
A keleti parkoló 
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Helyszín  2. Velencefürdői strand parkolója, Cserje utca 

Funkció  Velencefürdői strand (TóParty Rendezvénystrand; terület nyugati része), 
Cserje utcai szabadstrand (nyitott partszakasz; terület keleti része) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

50‐250 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A terület a Béke utcáról közelíthető meg, a Ladik utcán vagy az Ibolya utcán 
keresztül. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 parkoló: burkolatlan parkoló 

 Cserje utca: burkolt út és környező burkolatlan padkák, zöldterületek

Terület, kapacitás  összesen kb. 320 fh 

 parkoló: kb. 130 fh 

 Cserje utca: kb. 60 fh 

 közterület: kb. 70 fh 

 Ladik utca: kb. 60 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 jelenleg fizető parkoló („Cserje utcában található strandhoz tartozó 
parkoló  és  a  Cserje  utca”);  nincsen  pontosan  lehatárolva  sem  a 
rendeletben,  sem a helyszínen  táblázással; az üzemeltetési  időszak 
hossza nincs pontosan definiálva, de szezononként kb. 10 hét 

 magáncég  (Tóparty  Rendezvényszerviz  Kft.)  üzemelteti  a 
strandüzemeltetési/‐bérleti szerződés keretében (a szerződés szerint 
a  4413/22  és  4413/23  hrsz‐ú  ingatlanokat)  2016.  december  31‐ig, 
mely  20  évre  meghosszabbítható;  az  ott  található  létesítmények 
használatáért díjat szedhet4. 

 részben közterület 

 a  terület négy  irányból közelíthető meg  (a Cserje utcán nyugati és 
keleti  irányból, a Béke utcáról a Ladik utcán át, valamint az Orgona 
utca felől) 

 maga a parkoló egy bejárattal rendelkezik 

 a Cserje utcáról nyíló ingatlanok megközelítését biztosítani kell 

Tulajdonviszonyok   4413/23 töltés (parkoló): önkormányzati tulajdon 

 4411/1 Cserje utca: önkormányzati tulajdon 

 4411/2 közterület: önkormányzati tulajdon 

 4414 Ladik utca: önkormányzati tulajdon 

 4415 beépítetlen terület 

                                                            
4 „Bérlő jogosult a Bérleményen és az azon található valamennyi létesítmény 
vonatkozásában belépőjegy, bérleti díj és minden egyéb használattal kapcsolatos 
díj beszedésére.” 
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Helyszín  2. Velencefürdői strand parkolója, Cserje utca 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános  közlekedési  és  közműterület  +  P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) –parkoló 

 általános  közlekedési  és  közműterület:  Cserje  utca,  Ladik  utca  egy 
része, beépítetlen terület egy része 

 Zkk (zöldterület (közkert) övezete) –közterület, Ladik utca egy része 

  
Megjegyzés  A strand részben Gárdony területén található, és parkolói is vannak gárdonyi 

területen (pl. az Ibolya utcában). 
A Cserje utca kijelölt kerékpáros útvonal. 

Helyszínrajz 
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Helyszín  2. Velencefürdői strand parkolója, Cserje utca 

   
Parkoló / Cserje utca 

   
Közterület a csónakkikötőnél / Ladik utcai terület 

 

Helyszín  3. Ezüst parkoló 

Funkció  Velence Korzó strand  
Velence Korzó szolgáltatóház, üzletek 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

0‐100 m (strand) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Tópart utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel (lekopott felfestés) 

Terület, kapacitás  kb. 105 fh 
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Helyszín  3. Ezüst parkoló 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a parkoló egy bejárattal rendelkezik 

 A  Velencei‐tó  kapuja  projektben  átépítésre  került,  az  5  éves 
fenntartási  időszakra  ingyenes  parkolást  vállalt  a  projektgazda 
(2016.01.01‐től) 

 jelenleg  időkorlátos parkolóként működik a Spar ügyfelei részére; a 
helyszíni kiírás szerint „a parkolás a Spar áruház nyitvatartási  ideje 
alatt, a vásárlás időtartamára (max. 90 perc) megengedett” (ezt csak 
szezonban ellenőrzik, manuálisan) 

 magáncég  (Gomi  Kft.)  üzemelteti  a  Velence  Korzó 
létesítményüzemeltetési  szerződés  keretében  (2009‐ben  pályázat 
útján választották ki, 20 éves szerződéssel, 2014‐ben került birtokba)

Tulajdonviszonyok  1367/28  strandfürdő  és  többcélú  kereskedelmi  kiszolgáló  épület: 
önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

Vt  (településközpont  vegyes  terület  építési  övezete)  +  P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) 

Megjegyzés  – 

Helyszínrajz 
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Helyszín  3. Ezüst parkoló 

   
Ezüst parkoló 

 

Helyszín  4. Velence Korzó parkolója 

Funkció  Velence Korzó strand  
Velence Korzó szolgáltatóház, üzletek 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

0‐150 m (strand) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Tópart utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel 

 az  üzletek  bérlői  kizárólagos  használatú  parkolóhelyeket  kaptak 
(lezárható) 

Terület, kapacitás  kb. 220 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a parkoló két bejárattal rendelkezik 

 A Velencei‐tó kapuja projektben épült, az 5 éves fenntartási időszakra 
ingyenes parkolást vállalt a projektgazda (2016.01.01‐től) 

 magáncég  (Gomi  Kft.)  üzemelteti  a  Velence  Korzó 
létesítményüzemeltetési  szerződés  keretében  (2009‐ben  pályázat 
útján választották ki, 20 éves szerződéssel, 2014‐ben került birtokba)

Tulajdonviszonyok  1367/28  strandfürdő  és  többcélú  kereskedelmi  kiszolgáló  épület: 
önkormányzati terület 
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Helyszín  4. Velence Korzó parkolója 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) 

  
Megjegyzés  – 

Helyszínrajz 
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Helyszín  4. Velence Korzó parkolója 

   
A Velence Korzó parkolója 

 

Helyszín  5. Ifi szálló melletti parkoló 

Funkció  Velence Korzó strand  

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

0‐150 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Tópart utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel 

Terület, kapacitás  kb. 40 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a parkoló egy bejárattal rendelkezik 

 A Velencei‐tó kapuja projektben épült, az 5 éves fenntartási időszakra 
ingyenes parkolást vállalt a projektgazda (2016.01.01‐től) 

 magáncég  (Gomi  Kft.)  üzemelteti  a  Velence  Korzó 
létesítményüzemeltetési  szerződés  keretében  (2009‐ben  pályázat 
útján választották ki, 20 éves szerződéssel, 2014‐ben került birtokba)

Tulajdonviszonyok  1367/29 beépítetlen terület: önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

általános közlekedési és közműterület 

 
Megjegyzés  – 



Mobilissimus Kft.  Velence város rövid távú parkolási koncepciója
 

 

 
28 

Helyszín  5. Ifi szálló melletti parkoló 

Helyszínrajz 

 
Ifi szálló melletti parkoló 

 

Helyszín  6. Tópart utca 

Funkció  Velence Korzó strand 
Velence Korzó szolgáltatóház, üzletek 
szolgáltatások, intézmények (pl. orvosi rendelő) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

50‐150 m (strand) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Tópart utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel 

Terület, kapacitás  kb. 60 fh 
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Helyszín  6. Tópart utca 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 közterület 

 nem korlátozható véges számú bejáratra 

 A Velencei‐tó kapuja projektben épült, az 5 éves fenntartási időszakra 
ingyenes parkolást vállalt a projektgazda (2016.01.01‐től) 

 magáncég  (Gomi  Kft.)  üzemelteti  a  Velence  Korzó 
létesítményüzemeltetési  szerződés  keretében  (2009‐ben  pályázat 
útján választották ki, 20 éves szerződéssel, 2014‐ben került birtokba)

Tulajdonviszonyok  1668 Tópart utca: önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

általános közlekedési és közműterület 

  
Megjegyzés  – 
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Helyszín  6. Tópart utca 

Helyszínrajz 

   
Tópart utca, párhuzamos parkolóhelyek a tó felőli oldalon 

 

Helyszín  7. Ifi étterem előtti parkoló 

Funkció  Velence Korzó strand környékének tehermentesítése 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

200‐250 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Széchenyi utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló 

Terület, kapacitás   kb. 25 fh 
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Helyszín  7. Ifi étterem előtti parkoló 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a területnek egy bejárata van 

Tulajdonviszonyok   4413/6 töltés: önkormányzati terület 

 1367/2  szolgáltatóház: magánterület  (maga  a  parkoló  nem  érinti; 
megállapodás alapján a tulajdonos 3‐5 parkolóhelyre parkolási joggal 
rendelkezik, ami a tulajdoni lapra használati jogként fel van vezetve) 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 Zkp (zöldterület (közpark) övezete) – töltés 

 Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) – szolgáltatóház

Megjegyzés  Bejáratát a körforgalomhoz kapcsolódóan a NIF Zrt. helyezte át. 

Helyszínrajz 
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Helyszín  7. Ifi étterem előtti parkoló 

   
Az Ifi étterem előtti parkoló és bejárata 

 

Helyszín  8. Nagy parkoló (vasútállomásnál) 

Funkció  Velence Korzó strand környékének tehermentesítése 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

400‐600 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Béke utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 murvás parkoló 

Terület, kapacitás  kb. 190 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a parkoló két bejárattal rendelkezik 

Tulajdonviszonyok  4487/3 beépítetlen terület: önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) 

 
Megjegyzés  Tervben van a szabályozási terv módosítása, parkolóterületté. 

A területen korábban adtak be elvi építési engedély kérelmet parkolóházra 
(földszint + 1 szint). 
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Helyszín  8. Nagy parkoló (vasútállomásnál) 

Helyszínrajz 

   
A nagy parkoló 

 

Helyszín  9. Vasútállomás P+R (délnyugati, nagy) 

Funkció  Vasútállomás (P+R) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

100‐250 m (vasútállomás) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Béke utca felől közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel 

Terület, kapacitás  kb. 120 fh 
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Helyszín  9. Vasútállomás P+R (délnyugati, nagy) 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a parkoló egy bejárattal rendelkezik 

 P+R célú parkoló, nem cél a fizetőssé tétele 

Tulajdonviszonyok   4487/4 közterület: önkormányzati terület 

 4486 vasútállomás 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános közlekedési és közműterület – közterület és vasútállomás 
egy része 

 
Megjegyzés  Nincs P+R parkolónak kijelölve, de azzal a céllal épült, és ez a fő funkciója. 

Helyszínrajz 
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Helyszín  9. Vasútállomás P+R (délnyugati, nagy) 

   
A vasútállomás nagyobb P+R parkolója 

 

Helyszín  10. Vasútállomás P+R (északkeleti, kicsi) 

Funkció  Vasútállomás (P+R) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

50‐150 m (vasútállomás) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Tábor utca felől közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló, kijelölt parkolóhelyekkel 

Terület, kapacitás  kb. 35 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 nem korlátozható véges számú bejáratra  

 P+R célú parkoló, nem cél a fizetőssé tétele 

Tulajdonviszonyok   1378/7 út: önkormányzati terület 

 4486 vasútállomás 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános  közlekedési  és  közműterület  +  P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) – út  

 KÖk  (kötöttpályás közlekedési terület övezete) + P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) – vasútállomás  

Megjegyzés  Nincs P+R parkolónak kijelölve, de azzal a céllal épült, és ez a fő funkciója. 
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Helyszín  10. Vasútállomás P+R (északkeleti, kicsi) 

Helyszínrajz 

   
A vasútállomás kisebb P+R parkolója 

 

Helyszín  11. Északi strand parkolója 
Funkció  Északi strand (Velencei Vízi Vár – Északi Strand) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

0‐150 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Fő utca felől közelíthető meg kisebb utcákon keresztül. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 murvás parkolók, néhol burkolt részekkel 

Terület, kapacitás  kb. 210 fh 
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Helyszín  11. Északi strand parkolója 
Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 magáncég  (G‐T  Kft.)  üzemelteti  a  strandüzemeltetési/‐bérleti 
szerződés  keretében  (a  szerződés  szerint  a  4511/2,  4511/10, 
4511/13,  4511/3,  966/3,  997/7  hrsz‐ú  ingatlanokat)  2018. 
szeptember 30‐ig; az ott található  létesítmények használatáért díjat 
szedhet5. 

 közterület 

 a terület egy bejárattal rendelkezik 

 a  területről  nyíló  ingatlanok  és  a  csónakkikötő  elérhetőségét 
biztosítani kell 

Tulajdonviszonyok   4511/4 parti sáv 

 997/7 közterület: önkormányzati terület 

 4511/3 közterület: önkormányzati terület 

 966/3 közterület: önkormányzati terület 

 966/4 út: önkormányzati terület 

 966/5 közút: önkormányzati terület  

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános  közlekedési  és  közműterület  +  P  (jelentős  felszíni 
gépjárműparkoló) 

 általános közlekedési és közműterület 

 Zkk (zöldterület (közkert) övezete) – parti sáv 

 
Megjegyzés  5 ingatlan a parkoló felől is rendelkezik bejárattal (ugyan észak felől is, de ezek 

használata elkülönül több tulajdonos között). Ezek a bejárók a kerékpárutat is 
keresztezik. 
A keskeny, burkolt móló parkolásra nem alkalmas. 
A parkolót keresztezi a Velencei‐tó körüli kerékpárút, ami konfliktuspontot 
jelent (ez el nem kerülhető, de kezelhető). 

                                                            
5 „a bérlő jogosult a bérlemény vonatkozásában belépőjegy, bérleti díj és minden 
egyéb, a használattal kapcsolatos díj beszedésére.” 
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Helyszín  11. Északi strand parkolója 
Helyszínrajz 
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Helyszín  11. Északi strand parkolója 

   
Murvás parkoló a strandnál és a csónakkikötőnél 

 
Részben murvás, részben burkolt parkoló a terület északi részén 

 

Helyszín  12. Kastélypark 
Funkció  sportpályák, könyvtár, házasságkötő terem 

Velence Korzó strand környékének tehermentesítése 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

150‐300 m (strand) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Széchenyi utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt parkoló (kastély előtt) 

 burkolt út és környező burkolatlan padkák, zöldterületek 

Terület, kapacitás  kb. 80 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a területnek egy bejárata van 

Tulajdonviszonyok   1365/5 kultúrház: önkormányzati terület 
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Helyszín  12. Kastélypark 
Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) 

Megjegyzés  Parkolásra közvetlenül az út menti zöldterületek alkalmasak 

Helyszínrajz 

   
A bevezető út és a kastély előtti parkoló 
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Helyszín  13. Rekultivált terület 
Funkció  Északi strand környékének tehermentesítése 

Strandok tehermentesítése (csak ráhordással) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

600‐800 m (Északi strand) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

Evezős útról közelíthető meg 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 zöldterület, túlnyomórészt füves, sík 

 az EFOTT rendezvény ideje alatt parkolóként működött 

Terület, kapacitás  akár kb. 1300 fh (a teljes terület alkalmassá tétele esetén) 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a  terület  két  bejárattal  rendelkezik  (a  határoló  árkon  ezeken  a 
helyeken van átjáró áteresszel) 

Tulajdonviszonyok   585/24, 27 út 

 585/28‐35, 42‐45 beépítetlen terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 Lke‐9 (kertvárosias lakóterület övezete) – a terület nagy része; 

 Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) –a terület északi 
része; 

 Zkk (zöldterület (közkert) övezete) – árok környezete; 

 általános közlekedési és közműterület – utak 

 
Megjegyzés  A  területre  az  autópálya  építése  során  (az  1970‐es  években)  építési 

törmeléket raktak le, azzal töltötték fel. Lakóövezetnek emiatt nem alkalmas.
Tervben  van  a  szabályozási  terv  módosítása,  szabadidős,  sportcélú 
rendezvények, események kiszolgálására alkalmas területté. 
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Helyszín  13. Rekultivált terület 
Helyszínrajz 

   
A terület keleti bejárata és az úthoz közelebbi rész jellemző képe 

 

Helyszín  14. Tópart utca alsó szakasz, Fő utca 
Funkció  Velence Korzó strand 

Tóbíró strand 
Intézmények, szolgáltatások (pl. posta, orvosi rendelő) 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

200‐500 m (strandoktól) 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A Fő utcáról, illetve a Tópart utcáról közelíthető meg. 
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Helyszín  14. Tópart utca alsó szakasz, Fő utca 
Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt utca 
A  Tópart  utca  alsó  szakaszának  délnyugati  irányban  történő 
egyirányúsításával  a  park  felőli  (bal)  oldalon  kijelölhetők  párhuzamos 
parkolóhelyek. Az  átmenő  forgalom  nagy  része  jelenleg  sem  itt,  hanem  a 
Tópart utca  felső  szakaszán bonyolódik; az egyirányúsítással a  célforgalom 
továbbra is lehetséges marad, egyes irányokból kis kerülővel. A másik oldalon 
a kapubejárók miatt nem nyerhető érdemi számú parkolóhely. 
A  Fő  utca  posta  előtti  szakaszán  hasonló  módon  szintén  kialakíthatók 
parkolóhelyek. 

Terület, kapacitás  összesen kb. 70 fh: 

 Fő utca kb. 25 fh 

 Tópart utca kb. 45 fh 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 közterület 

 nem korlátozható véges számú bejáratra 

Tulajdonviszonyok   1168 Tópart utca: önkormányzati terület 

 1047 Fő utca: önkormányzati terület 

 1090 Fő utca: önkormányzati terület 

 1092/4 közterület: önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 általános közlekedési és közműterület – utak, közterület egy része); 

 Zkk (zöldterület (közkert) övezete) –közterület nagy része; 

 Vt (településközpont vegyes terület építési övezete) – közterület egy 
része 

 

Megjegyzés  A Tópart utca alsó része és a Fő utca északkeleti oldalán húzódik a tervezett 
kerékpárút nyomvonala. 
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Helyszín  14. Tópart utca alsó szakasz, Fő utca 
Helyszínrajz 

   
A Tópart utca alsó szakasza és a Fő utca érintett része 

 

Helyszín  15. Tábor utca 
Funkció  Velence Korzó strand környékének tehermentesítése 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

450‐750 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

A  Széchenyi  utca  –  Béke  utca  körforgalom  felől  vagy  Kápolnásnyék  felől 
közelíthető meg (az egyirányúsítás irányától függően) 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 burkolt utca 

 Egyirányúsítás esetén az egyik oldalon kialakíthatók parkolóhelyek, 
ugyanakkor a kieső irány csak jelentősebb kerülővel járható be. 

 A parkolóhely‐keresés  is problémás  lenne; aki nem  talál helyet, az 
csak egy nagy kör megtételével próbálkozhat újra.  

 A  Tábor  utcán  jelenleg  nincsen  járda,  parkolóhelyek  kialakítása 
esetén ezt is ki kell építeni. 
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Helyszín  15. Tábor utca 
Terület, kapacitás  kb. 50 fh (300m‐es szakasz bevonása esetén, párhuzamos parkolással) 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 közterület 

 nem korlátozható véges számú bejáratra 

Tulajdonviszonyok  1378/7 út: önkormányzati terület 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

általános közlekedési és közműterület 

 
Megjegyzés  A Tábor utca a tervek szerint össze  lenne kötve a 9.  jelű P+R parkolóval az 

aluljáró felett, az egyirányúsítás ezzel ütközhet. 

Helyszínrajz 
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Helyszín  15. Tábor utca 

   
Tábor utca 

 

Helyszín  16. Széchenyi utca és patak közötti zöldterület 
Funkció  Velence Korzó strand környékének tehermentesítése 

Célponttól  való 
gyalogos távolság 

200‐400 m 

Gépjárművel  való 
megközelíthetőség 

Széchenyi utcáról közelíthető meg. 

Meglévő  parkoló 
kialakítása  /  Parkoló 
kialakíthatósága 

 délnyugati része zöldterület, túlnyomórészt füves, sík 

 északkeleti része zöldterület, túlnyomórészt fás, bokros, egyenetlen 

Terület, kapacitás  kb. 115 fh (a délnyugati, kisebb területen) 

Fizető  parkolás 
lehetőségei 
(bevezethetőség, 
ellenőrizhetőség) 

 a  terület  két  bejárattal  rendelkezik  (egy‐egy  délnyugaton  és 
északkeleten) 

Tulajdonviszonyok   1371/4 ifjúsági tábor: magántulajdon 

 1371/3 úttörőtábor: magántulajdon 

Szabályozás 
(településrendezési 
terv) 

 Kre‐2 (különleges rekreációs terület építési övezete) 

 Kre‐1 (különleges rekreációs terület építési övezete) 
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Helyszín  16. Széchenyi utca és patak közötti zöldterület 
Megjegyzés  – 

Helyszínrajz 

   
A terület délnyugati és északkeleti részének jellemző képe 

 

3.3 JAVASLATOK 

A javaslatok megfogalmazása során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

 Velence  számára  a  legkedvezőbb  megoldás  a  parkolási  igény 

csökkentése  a  módváltásra  ösztönzés  (vasút  nagyobb  arányú 

igénybevétele) révén. 

 Biztosítani kell a Velencén és vonzáskörzetében élők  számára az 

intézményekhez,  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférést  a 

parkoláspolitika eszközeivel is. 
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 A P+R parkolók a vonatra átszállók parkolását szolgálják, a strandok 

parkolási igényének kiszolgálását nem ezekre kell terhelni. 

 A fizető övezetek kijelölése, illetve a díjpolitika meghatározása során 

olyan megoldásokat kell választani, amelyek a parkolni szándékozók 

túlnyomó  többsége számára elfogadható megoldást nyújtanak,  így 

nem késztetik őket a szabályok áthágására. 

 Forgalomszabályozási szempontból úgy logikus, ha a célpontokhoz 

közeli  parkolók  fizetősek,  ill.  drágább  övezetbe  tartoznak;  a 

távolabbiak  ingyenesek  vagy  olcsóbbak,  mivel  így  terelhető  a 

forgalom egy része a távolabbi parkolókba. 

 Zöldterületen csak  ideiglenes (szezonális) parkolás képzelhető el, a 

zöldterület károsítása nélkül. 

A  fenti  alapelveket  figyelembe  véve,  forgalomszabályozási  szempontból  a 

következőket javasoljuk: 

Strandokhoz kapcsolódó fizető parkolók 

A  két  jelenlegi  fizető  parkoló  (1,  2)  megtartása  indokolt,  az  érintett 

strandok  által  generált  szezonálisan  erős  parkolási  igény  miatt.  Az 

üzemeltetésben a következő módosításokat javasoljuk rövid távon: 

 az üzemeltetői szerepek rendezése (lásd 5. fejezet); 

 a  fizetőparkoló  övezetek  pontos  területi  lehatárolása  mind  a 

parkolási  rendeletben  (térképvázlattal),  mind  a  helyszínen 

táblázással (övezet eleje, vége); 

 a  parkolási  rendeletben  rögzített  díjköteles  időszak  (év  mely 

időszaka)  egyértelművé  tétele  a  helyszínen  táblázással,  és  annak 

megfelelő üzemeltetés; 

 a  díjak  és  mentességek,  kedvezmények  összhangba  hozása  a 

parkolási rendelet és a valóság között. 

Középtávon  (a  fentiekre  alapozva)  eldöntendő  a  díjszedés  módja  (kézi 

díjszedés vagy parkolóautomata, ill. a keleti és nyugati parkolók esetén akár 

sorompós  rendszer),  valamint  fejleszthetők  maguk  a  parkolók  (burkolat, 

parkolóhelyek  felfestése,  esetleg  parkolóhelyek  kijelölése,  kialakítása  a 

Cserje utca mentén). 

Strandokhoz kapcsolódó, fizetőparkolásba bevonható parkolók 

A  Velence  Korzót  kiszolgáló  parkolók  (3,  4,  5,  6)  esetében  a  szezonban 

jelentkező parkolási igény egyértelműen indokolttá teszi a fizető övezetben 

való bevonást. Ez a következő feladatokat jelenti: 

 fizető  parkolás  bevezethetőségének  megalapozása  a  Velencei‐tó 

Kapuja  projekt  feltételeinek  módosításával,  vagy  a  fenntartási 

időszak lejártával (2020); 

 az üzemeltetői szerepek rendezése (lásd 5. fejezet); 

 terhelésvizsgálat  a  fizető  parkoló  bevezethetőségének 

megalapozására  (nyári  időszakban,  célszerűen  a  díjasítás  előtti 

évben); 
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 •  parkolási rendelet módosítása, fizető parkoló övezet kijelölése. 

A díjstruktúra meghatározása során kezelni kell a különböző célcsoportok 

eltérő  igényeit  (strandra  érkezők  hosszabb  idejű  parkolása,  ill.  a 

szolgáltatóházba,  üzletekbe  érkezők  –  részben  helyi  lakosok  –  rövidebb 

idejű parkolása) közötti konfliktusokat. Ennek lehetséges módja például az 

Ezüst parkoló időkorlátos rendszerben történő üzemeltetése, vagy egy adott 

időszak (pl. első 1 óra) díjmentessé tétele. 

Állandó tehermentesítő parkolók 

A  forgalmasabb  strandoktól  gyalogos  távolságban,  de  nem  a  közvetlen 

közelükben található parkolók (7, 8, 14) elsősorban a strandok parkolóinak 

tehermentesítését szolgálják. 

 Ezen  parkolók  esetében  forgalomszabályozási  szempontból 

díjfizetés bevezetése akkor indokolt, ha az adott időszakban magas 

telítettséggel működnek.  

 A  díj  mértéke  lényegesen  alacsonyabb  kell  legyen  a 

tehermentesítendő parkolóénál (például olcsó napidíj formájában), 

hogy a járművezetőket ösztönözze ezen parkolók igénybevételére a 

strandokhoz  közelebbi  parkolók  helyett.  Ebből  következik,  hogy 

díjfizetés  bevezetését  csak  abban  az  esetben  javasoljuk,  ha  a 

Velence  Korzó  parkolóiban  is  bevezetésre  tud  kerülni  (ezeknél 

magasabb) parkolási díj. 

Középtávon  (a  fentiekre alapozva) – amennyiben a  fizető parkolás mellett 

születik  döntés  –  eldöntendő  a  díjszedés  módja  (kézi  díjszedés  vagy 

parkolóautomata,  ill. a 7‐es és 8‐as számú parkolók esetén akár sorompós 

rendszer), valamint fejleszthetők maguk a parkolók (burkolat, parkolóhelyek 

felfestése,  illetve parkolóhelyek  kijelölése,  kialakítása  a  Fő utca  és  Tópart 

utca egyes szakaszai mentén). 

Ideiglenes tehermentesítő parkolók 

A  Velence  Korzóhoz  viszonylag  közeli,  zöldterületi  helyszínek  (12,  16) 

esetében – részben az eddigi gyakorlatra alapozva – lehetséges ideiglenes, 

szezonális parkolóüzemeltetés.  

 A  zöldterület‐használat  rendjének  fenntartása  és  a  túlterhelődés 

elkerülése érdekében ezek a helyszínek felügyeletet igényelnek. 

 Ebből  adódóan  –  és  viszonylag  kedvező  elhelyezkedésüknek 

megfelelően  –  a  díjszedés  támogatható,  célszerűen  napidíj 

formájában. 

 A  12.  helyszínen  a  helyi  célforgalom  (sportpályák,  házasságkötő 

terem, könyvtár) számára fenn kell tartani a helyek egy részét. 

A  rekultivált  terület  (13)  elhelyezkedése  a  frekventáltabb  strandok 

szempontjából kedvezőtlen, ezért  inkább az Északi  strandon és környékén 

rendezett  nagyrendezvények  parkolási  igényeinek  kielégítésére  lehet 

alkalmas (a korábbi EFOTT‐hoz hasonlóan). 
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Strandokhoz kapcsolódó ingyenes parkolók 

Az  Északi  strand  parkolója  (11)  funkcióját  betölti,  kapacitása megfelelő, 

ezért  ott  fizető  parkolás  bevezetése  nem  látszik  indokoltnak.  A  parkoló 

pontosabb  kijelölése,  lehatárolása  (zöldterületek  védelme),  a  kerékpárút 

védelme, illetve a parkolók fejlesztése indokolt. 

P+R parkolók 

A P+R parkolók (9, 10) nincsenek P+R parkolónak kijelölve, de azzal a céllal 

épültek, és ez a fő funkciójuk. A P+R parkolók a vonatra átszállók parkolását 

szolgálják,  a  strandok parkolási  igényének  kiszolgálását nem  ezekre  kell 

terhelni,  ezért  a  szomszédos  parkolók  (7,  8)  díjkötelessé  tétele  esetén  a 

díjpolitikának  ezt  tükrözni  kell  (legfeljebb  alacsony  összegű  napidíj  lehet 

reális, amíg a P+R parkolók védelme más módon nem biztosítható). 

Egyéb helyszínek 

A  Tábor utca  esetében  az  egyirányúsításnak  és parkolóhelyek  így  történő 

kijelölésének több hátrányát látjuk, mint előnyét, ezért nem támogatjuk. 

A javasolt rendszert az alábbi térkép foglalja össze: 

 

9. ábra: A parkolási rendszer javasolt struktúrája 
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Tájékoztatás, kommunikáció 

A  problémák  összegzése  alapján  látható,  hogy  több  ponton  is 

kulcsfontosságú a tájékoztatás, kommunikáció szerepe: 

 előzetesen,  az  utazás  megtervezése  során  (módválasztás, 

útvonaltervezés, parkolási lehetőségek közötti előzetes választás); 

 a  helyszínen,  a  parkolóhely‐választás  során  (parkolóhelyek 

rendelkezésre  állása  vagy  telítettsége,  alternatív  lehetőségek  és 

azokhoz való eljutás); 

 a tájékozatlanságból fakadó szabálytalan parkolás elkerülése során 

(hol tilos a várakozás). 

Fentiek elérése érdekében a következő fő üzeneteket érdemes közvetíteni 

a vendégek felé: 

 érdemes a vasutat választani: színvonalas (sűrű, gyors, kényelmes) 

vasúti  elérhetőség  áll  rendelkezésre,  ezzel  szemben  a  parkolás 

frekventáltabb  időszakokban  nehézségekbe  ütközik;  jóllehet 

csúcsidőben a vonatok is zsúfoltak, de az autópályán szombat reggel 

Velence (és a Balaton) felé, vasárnap este Budapest felé jelentősen 

meghosszabbodik a menetidő a torlódások miatt; 

 érdemes  az  ingyenes  vagy  olcsó  tehermentesítő  parkolókat 

választani,  ahol  könnyű  helyet  találni, mégis  gyalogos  távolságon 

belül vannak a strandoktól; 

 a  strandokhoz közel a  férőhelyek  száma korlátozott, és  fizetős a 

parkolás; 

 a  korlátozott  várakozási  övezetbe  nem  érdemes  behajtani  sem, 

mivel  ott  tilos  a  parkolás  és  büntetik  is  az  engedéllyel  nem 

rendelkezőket. 

 

10. ábra: Budapest felé induló Stadler Flirt motorvonat Székesfehérváron 
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A fenti üzenetek közvetítése a következő módokon történhet: 

 Tájékoztatási,  szemléletformálási  kampány  a  színvonalas  vasúti 

elérhetőség megismertetésére (MÁV‐START‐tal együttműködve): 

o sajtóközlemény, sajtókommunikáció, 

o online kommunikáció. 

 Széleskörű,  közérthető  előzetes  tájékoztatás  a  parkolási 

lehetőségekről és javaslatokról: 

o az önkormányzat honlapján (parkolási térkép, magyarázat és 

javaslatok, díjköteles időszakok, díjak), 

o a Velence Korzó honlapján (parkolási térkép, magyarázat és 

javaslatok, díjköteles időszakok, díjak), 

o sajtóközlemény, sajtókommunikáció. 

 Széleskörű,  közérthető  helyszíni  tájékoztatás  a  parkolási 

lehetőségekről és javaslatokról: 

o előjelző, tájékoztató táblák, 

o térképek, 

o tájékoztató anyag (szórólap, plakát). 

 Egyértelmű,  közérthető  jelzésrendszer  (táblázás,  felfestések)  a 

várakozási szabályokról (hol szabad, hol tilos, milyen feltételekkel). 

 A  szabálysértések  következetes  szankcionálása,  és  ennek 

nyilvánossá tétele (elrettentés). 

 

11. ábra: Kiegészítő tábla, Eger 
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4 VÉDETT  VAGY  KORLÁTOZOTT  VÁRAKOZÁSI  ÖVEZETEK 

KIJELÖLÉSI LEHETŐSÉGEI 

A parkolásra alapvetően nem alkalmas, annak mégis nagyban kitett terület 

védelmére az alábbi lehetőségeket vizsgáltuk: 

 korlátozott forgalmú övezet; 

 lakó‐pihenő övezet; 

 környezetvédelmi övezet (zóna); 

 járművek behajtásának tilalma; 

 megállási tilalom; 

 várakozási tilalom; 

 korlátozott várakozási övezet. 

4.1 JOGSZABÁLYI KERETEK 

Védett vagy korlátozott várakozási övezetek kijelölhetősége szempontjából 

az alábbi jogszabályokat vizsgáltuk: 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről 

 1/1975.  (II.  5.)  KPM–BM  együttes  rendelet  a  közúti  közlekedés 

szabályairól (KRESZ); 

 83/2004.  (VI.  4.)  GKM  rendelet  a  közúti  jelzőtáblák 

megtervezésének,  alkalmazásának  és  elhelyezésének 

követelményeiről. 

A releváns jogszabályi részek a mellékletben olvashatók. 

A  fenti  jogszabályok  a  vizsgált megoldásokra  vonatkozóan  a  következő  fő 

szabályokat tartalmazzák: 

 Korlátozott forgalmú övezet: 

o a  3,5  tonna  megengedett  össztömeget  meghaladó 

tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú 

járművek  közlekedését  tiltó  korlátozott  forgalmú  övezet 

(zóna) alakítható ki; 

o A  települési  önkormányzat  az  intézkedés  megtételét, 

továbbá  korlátozott  forgalmú  övezet  (zóna) 

környezetvédelmi  okok  miatti  kijelölését  a  zaj‐  és 

rezgésterhelésre  vagy  a  veszélyes  légszennyezettség 

mértékére  vonatkozó,  annak  készítésére  jogosult  szakértő 

véleménye birtokában kezdeményezheti. 

 Lakó‐pihenő övezet: 

o a  közúti  közlekedés  károsító  hatásainak  mérséklése  és  a 

forgalom biztonságának növelése érdekében jelölhető ki; 

o lakó‐pihenő  övezetekben  csak  egyenrangú 

útkereszteződések lehetnek; 
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o csak a járművek meghatározott köre hajthat be, elsősorban 

csak  az  ott  lakókat  vagy  az  oda  látogatókat  szállító 

személygépkocsi; 

o Ha  az  úton  járda  nincs,  járművel  várakozni  csak  az  erre 

kijelölt területen szabad. 

 Környezetvédelmi övezet (zóna): 

o az  övezet  kijelölését  tartalmazó  forgalomtechnikai  tervet 

valamennyi érintett közút kezelőjének jóvá kell hagynia; 

o a  jelzőtábla azt  jelzi, hogy az úton (övezetben) a gépkocsik 

nem közlekedhetnek; 

o a  kiegészítő  jelzőtábla  jelzi  azon  környezetvédelmi 

igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) 

elhelyezett – matrica színét, amellyel rendelkező gépkocsira 

a behajtás tilalma vonatkozik; 

o a közút kezelője a behajtási tilalom alól felmentést adhat. 

 Járművek behajtásának tilalma: 

o abban  az  esetben  lehet  elrendelni,  ha  azt  a  forgalom 

biztonsága vagy egységesítése, a környezet védelme, vagy az 

út állapotának megóvása indokolja; 

o az érintett úton levő úticélú járművek behajtását kiegészítő 

táblák  (kivéve  célforgalom,  kivéve  áruszállítás) 

alkalmazásával kell lehetővé tenni; 

o a közút kezelője eseti behajtási hozzájárulással  felmentést 

adhat a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel 

rendelkező,  vagy  oda  (onnan)  áruszállítást  végző 

természetes személy vagy jogi személy részére, ezt „kivéve 

engedéllyel” kiegészítő táblával lehet jelölni. 

 Megállási tilalom, várakozási tilalom: 

o olyan  helyen  kell  elrendelni,  ahol  a  részben,  vagy  teljes 

egészében  az  úttesten  megálló  (várakozó)  jármű  a 

forgalomban jelentős fennakadást okozna; 

o megállási  tilalom hatálya alól  sem kiegészítő  táblával,  sem 

más módon kivétel nem adható; 

o ahol a járművek megállását vagy várakozását az útpadkán is 

meg  kell  tiltani,  ezt  a  tilalmat  a  jelzőtáblával  együtt 

elhelyezett kiegészítő táblával kell jelezni; 

o a  várakozási  tilalom  hatálya  alól  felmentett  járművek 

meghatározott  körét  feltüntető  kiegészítő  tábla  (többek 

között)  orvosi  rendelőintézetek  épületeinél  azok 

homlokzatának hosszában; a kiegészítő táblán egyértelművé 

kell tenni, ha a mentesítés kiterjed az ott dolgozók, vagy az 

oda ügyintézésre érkezők személygépkocsijaira. 

 Korlátozott várakozási övezet: 

o olyan területet szabad kijelölni, amelynek teljes úthálózatán, 

az  útterületen  rendelkezésre  álló  várakozóhelyek  száma  a 

várakozási igényektől jelentősen elmarad; 

o A várakozás feltételei (időszak, időtartam) kiegészítő táblán 

jelezhetők; 
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o „Kivéve  engedéllyel”  kiegészítő  táblával  együtt  is 

alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás  feltételeire a 

kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók. 

 Jelzőtáblák elhelyezése: 

o a  jelzőtáblákat az úttest mellett, menetirány szerint a  jobb 

oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, vagy az úttest 

felett megismételhetik; 

o közúti  jelzőtáblák  csak  szaktervező  által  készített  és 

közútkezelői  hozzájárulással  ellátott  dokumentációk 

(forgalomtechnikai  terv,  diszpozíciós  vázlat)  alapján 

helyezhetők ki. 

4.2 ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

A 2.  fejezetben  felvázolt parkolási problémák által különösen érintettek a 

Tópart utca északkeleti oldalán található kis utcák (Viola utca, Tavasz utca, 

Nyár  utca,  Ősz  utca  és  térsége).  Az  egyeztetések  alapján  a  következő 

utcákban van jelen folyamatosan a probléma a szezonban: 

 Viola utca, 

 Tavasz utca, 

 Nyár utca, 

 Ősz utca; 

valamint terheltebb időszakokban: 

 Tél utca, 

 Vihar utca. 

Mindenképpen  összefüggő,  egyszerűen  lehatárolható  terület  kijelölését 

javasoljuk,  mivel  ez  egyértelmű,  jól  kommunikálható  szabályozást  tesz 

lehetővé. 

A  fentiek  és  a  közterület‐felügyelet  2016.  májusi  bejárásának 

eredményeképpen  született  javaslat  figyelembevételével  a  következő 

terület lehatárolását javasoljuk: Tópart utca – Halász utca – Gerle utca – Szél 

utca – Ősz utca – Rózsa utca – Ibolya utca által határolt terület, a határoló 

utcák nélkül, – kivéve a Viola utcát, amely az övezet  része, – a Nyár utca 

esetében pedig csak a Polgármesteri Hivatal telke északi csúcsától északkelet 

felé. A javasolt területet az alábbi térkép mutatja: 

A Tópart utca északkeleti oldalán 

található kis utcák különösen 

érintettek 
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12. ábra: Az övezet javasolt lehatárolása 

4.3 CÉLCSOPORTOK AZONOSÍTÁSA 

Az érintett terület vonatkozásában az alábbi fő célcsoportok azonosíthatók: 

 az övezetben lakók; 

 az övezetben ingatlannal rendelkezők, de nem ott lakók (pl. nyaralók 

tulajdonosai); 

 a fentiek vendégei; 

 az  övezetben  elhelyezkedő  intézmények  (elsősorban  az  orvosi 

rendelő) dolgozói és ügyfelei; 

 az  övezet  kiszolgálását  végzők  (betegszállítás,  áruszállítás, 

hulladékszállítás, közműszolgáltatás, stb.) 

 az övezeten kívüli úti céllal rendelkezők. 

A szabályozást a  fenti csoportokra való hatását  (behajtás,  illetve megállás, 

várakozás  lehetőségét) figyelembe véve kell meghatározni. A célcsoportok 

tekintetében a célok a következők: 

 az övezetben lakók, ott ingatlannal rendelkezők, a fentiek vendégei 

behajthassanak,  és  ingatlanjuk  előtt  –  az  úttesten  kívül  – 

várakozhassanak; 

Az elsődleges cél a várakozás 

korlátozása; a behajtás 

korlátozását a csekély átmenő 

forgalom nem igényli 
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 az övezetben elhelyezkedő  intézmények  (orvosi rendelő) dolgozói 

behajthassanak,  számukra  kizárólagos  használatú  parkolóhely 

legyen kijelölhető; 

 az  övezet  kiszolgálását  végzők  behajthassanak  munkavégzés 

céljából; 

 az  övezeten  kívüli  úti  céllal  rendelkezők  várakozása  legyen 

megtiltva mind az úttesten, mind azon kívül. Behajtásuk megtiltása 

nem szükséges (az átmenő forgalom nem jellemző), de parkolóhely‐

keresés céljából lehetőleg ne hajtsanak be. 

4.4 SZABÁLYOZÁS IRÁNYELVEI 

A  vizsgált  lehetőségek  előnyeit  és  hátrányait  –  a  célcsoportokra  való 

hatásokat is figyelembe véve – az alábbi táblázat foglalja össze: 

  Előnyök  Hátrányok 

korlátozott forgalmú övezet     csak  3,5  tonna  feletti 
járművekre vonatkozhat 

 szakértői  vélemény 
szükséges a kijelöléséhez 

lakó‐pihenő övezet   a  behajtásra  jogosultak 
köre  nagyjából  megfelel  a 
céloknak  (pl.  lakók, 
látogatók) 

 a  behajtás  megtiltása 
túlszabályozás,  a  csekély 
átmenő  forgalom  nem 
indokolja 

 nehezen  ellenőrizhető  (pl. 
hogy aki behajt, az látogató‐
e  vagy  övezeten  kívüli 
célpontja van) 

 a behajtási korlátozás nem 
közismert,  ezért  az 
önkéntes  jogkövetésre 
nehéz  építeni,  nehezen 
kommunikálható 

 várakozni  csak  a  kijelölt 
területen  lehet,  ez 
korlátozza  a  lakók 
várakozási lehetőségeit 

környezetvédelmi övezet (zóna)   a  behajtási  korlátozás 
egyértelmű 

 a  behajtás  megtiltása 
túlszabályozás,  a  csekély 
átmenő  forgalom  nem 
indokolja 

 a  látogatók  behajtását  is 
korlátozza,  indokolatlanul 
(részükről  nem  életszerű 
engedély igénylése) 

 nehezen  ellenőrizhető 
(járművek  megállítását 
igényli) 
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  Előnyök  Hátrányok 

járművek behajtásának tilalma   a  behajtási  korlátozás 
egyértelmű 

 a  behajtás  megtiltása 
túlszabályozás,  a  csekély 
átmenő  forgalom  nem 
indokolja 

 a  látogatók  behajtását  is 
korlátozza,  indokolatlanul 
(részükről  nem  életszerű 
engedély igénylése) 

 nehezen  ellenőrizhető 
(járművek  megállítását 
igényli) 

megállási tilalom   egyértelműen  tiltja  a 
várakozást 

 megállási tilalom alól kivétel 
nem  adható  (lakók,  ill.  eü. 
szolgálat számára sem) 

várakozási tilalom   egyértelműen  tiltja  a 
várakozást 

 az  engedély  könnyen 
ellenőrizhető  (szélvédő 
mögé kihelyezve) 

 orvosi  rendelőnél  a 
dolgozók  számára 
kiegészítő  táblával 
felmentés adható; 

korlátozott várakozási övezet   egyértelműen  tiltja  a 
várakozást 

 az  engedély  könnyen 
ellenőrizhető  (szélvédő 
mögé kihelyezve) 

 övezeti  jellege  miatt  jól 
kommunikálható,  a 
várakozási  célú  behajtás  is 
nagyrészt megelőzhető 

 lakók (és vendégeik), orvosi 
rendelőnél  a  dolgozók 
számára  kiegészítő  táblával 
felmentés adható; 

 

A  fentiek  alapján  a  célok  elérésére  leginkább  a  korlátozott  várakozási 

övezet alkalmas: 

 az övezetet minden behajtási pontnál jó láthatóan ki kell táblázni 

(korlátozott várakozási övezet, útpadkán is, kivéve engedéllyel), a 

jellemző  megközelítési  irányokból  célszerűen  bal  oldalon  is 

megismételve a táblázást; 

 az övezetben ingatlannal rendelkezők számára lehetővé kell tenni 

engedély igénylését méltányos határidővel, például ingatlanonként 

2 gépjárműre: 

o ezek  közül  az  egyik  lehet  rendszámra  szóló  (az 

ingatlantulajdonos által használt gépjárműre), 

o a másik lehet nem rendszámra szóló (látogatói számára), ezt 

a  látogató  leparkolás  után megkaphatja  és  kihelyezheti  a 

szélvédő mögé; 

o az engedélyek adott ingatlan címére szóljanak, így mindenki 

a saját  ingatlanja előtt  jogosult várakozni, és nem érdekelt 

abban, hogy az engedélyt „sokszorosítsa”. 

A célok elérésére leginkább a 

korlátozott várakozási övezet 

alkalmas 
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 ellenőrzés a szélvédő mögé kihelyezett engedély alapján történhet, 

valamint  –  rendszámra  szóló  engedélyek  esetében,  megfelelő 

technológia  rendelkezésre  állása  esetén  –  az  önkormányzat 

adatbázisában történő ellenőrzéssel  (így a tulajdonosok akkor sem 

kapnak büntetést, ha elfelejtik kihelyezni az engedélyt). 

   

13. ábra: Övezeti szabályozást hangsúlyossá tevő burkolati jelek, Szeged / 

Korlátozott várakozási övezet (kivéve engedéllyel), Eger 

A  zöldterületre  való  behajtásra,  várakozásra  vonatkozóan  felsőbb  szintű 

tiltás  nincs,  azt  a  helyi  önkormányzatnak  kell  szabályoznia  és  hozzá 

szankciót  rendelnie.  Javasolt  helyi  rendeletben  tiltani  az  önkormányzati 

tulajdonú zöldterületre való behajtást, ott történő várakozást és bírságot is 

meghatározni  (a  kivételek meghatározásával, pl.  kimondottan erre  kijelölt 

zöldterületek  – pl.  szezonálisan  a 12‐es  és 16‐os helyszínek  –,  valamint  a 

közterületi  telekhatár  és  az  út  határa  között,  a  szomszédos  ingatlan 

tulajdonosa ill. lakója számára, adott esetben engedéllyel). 

Mindegyik  megoldásra  igaz,  hogy  csak  következetes  ellenőrzés  és 

szankcionálás esetén érheti el a kívánt hatásokat. 
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5 PARKOLÓÜZEMELTETÉS LEHETSÉGES SZERVEZETI KERETEI 

5.1 JOGSZABÁLYI KERETEK 

Fizetőparkolás szempontjából az alábbi jogszabályokat vizsgáltuk: 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről; 

 1/1975.  (II.  5.)  KPM–BM  együttes  rendelet  a  közúti  közlekedés 

szabályairól (KRESZ); 

 83/2004.  (VI.  4.)  GKM  rendelet  a  közúti  jelzőtáblák 

megtervezésének,  alkalmazásának  és  elhelyezésének 

követelményeiről; 

 2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről; 

 356/2012.  (XII.  13.)  Korm.  rendelet  a  nemzeti  mobil  fizetési 

rendszerről szóló törvény végrehajtásáról. 

A releváns jogszabályi részek a mellékletben olvashatók. 

A  fenti  jogszabályok  a  vizsgált megoldásokra  vonatkozóan  a  következő  fő 

szabályokat tartalmazzák: 

 Várakozás biztosítása, mint önkormányzati feladat: 

o önkormányzati  feladat  a  helyi  közutakon,  a  helyi 

önkormányzat  tulajdonában álló közforgalom elől el nem 

zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken járművel történő várakozás biztosítása; 

o közterület  a  közhasználatra  szolgáló minden  olyan  állami 

vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló  terület,  amelyet 

rendeltetésének megfelelően  bárki  használhat,  ideértve  a 

közterületnek közútként szolgáló részét. 

 A várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás: 

o A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, 

parkokban  és  egyéb  közterületeken  járművel  történő 

várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a tulajdonos, 

illetve a Mötv. 16/A. §‐a szerinti szolgáltató köteles ellátni: 

 a helyi önkormányzat, 

 kizárólag  e  közszolgáltatási  feladat  ellátására 

alapított költségvetési szerv, 

 100%‐os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaság,  továbbá  e  gazdasági  társaság  100%‐os 

tulajdonában álló gazdasági társaság, 

 önkormányzati társulás, vagy 

 a közterület‐felügyelet; 
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o a helyi önkormányzat a Mötv. 16/A. §‐ában meghatározott 

gazdasági társasággal a közszolgáltatás ellátására szerződést 

köthet; 

o közreműködő, alvállalkozó bevonását  jogszabály nem tiltja, 

mértékét  nem  korlátozza,  erre  csak  a  közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe 

vételével kerülhet sor; 

o a  járművek  várakozása  a  szolgáltató  és  a  terület 

igénybevevője közötti polgári  jogi  jogviszony. A várakozási 

díj és a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel; 

o a  parkolási  szolgáltatást  igénybe  vevő  által  megfizetett 

várakozási  díj  és  pótdíj  összege  a  helyi  önkormányzatot 

illeti meg. A szolgáltató  legalább a szolgáltatás ellátásához 

szükséges költségekre jogosult. 

 Várakozási díjas terület kijelölése: 

o forgalomszervezési,  valamint  lakott  terület,  üdülőhely 

védelme érdekében a helyi önkormányzat rendeletben jelöli 

ki; 

o az önkormányzat  rendeletben határozhatja meg az egyes 

díjköteles  várakozási  területeket,  a  díjköteles  várakozási 

időszakot, a  fizetendő  várakozási díj mértékét, a díjfizetés 

alól mentesítettek,  valamint  a  kedvezményes  várakozásra 

jogosultak körét; 

o díjfizetési  kötelezettség  olyan  várakozási  területen,  olyan 

időszakra  rendelhető  el,  amelyen  az  adott  időszakban  a 

járművek várakozására alkalmas helyek átlagos  foglaltsága 

(a továbbiakban: telítettség) a 70%‐ot meghaladja, 

 a  telítettség mértékét  a  tulajdonos  önkormányzat 

megrendelésére  megfelelő  –  a  Magyar  Mérnöki 

Kamara  által  igazolt  –  jogosultsággal  rendelkező 

szakember bevonásával kell elvégezni, a legnagyobb 

forgalmú  évszakban,  két  egymást  követő  héten,  a 

tervezett  díjfizetési  időszaknak  megfelelően,  a 

jogszabályban rögzített módszertan szerint; 

o a várakozási övezetként kijelölt területnek egybefüggőnek, 

a  szabályozásnak  egységesnek,  a  terület  határainak 

egyértelműnek kell lennie; 

o a Kkt. szerinti közterületek némelyike (terek, parkok, egyéb 

közterületek)  nem  minősülnek  útnak,  így  rájuk  burkolati 

előírás sincs; 

o minden megkezdett ötven várakozási helyből ki kell  jelölni 

legalább  egy,  a  mozgáskorlátozottak  számára  fenntartott 

várakozási helyet; 

o közúti  jelzőtáblák  csak  szaktervező  által  készített  és 

közútkezelői  hozzájárulással  ellátott  dokumentációk 

(forgalomtechnikai  terv,  diszpozíciós  vázlat)  alapján 

helyezhetők ki. 
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 A díj mértéke, pótdíj: 

o a  várakozási  díj mértéke  egy  órára  vonatkozó  várakozási 

díjként határozható meg; 

o az  egy  órára  vonatkozó  várakozási  díj  személygépkocsi 

esetében  nem  haladhatja  meg  az  üzemanyag 

(meghatározott módon számított) árának kétszeresét; 

o A minimálisan fizetendő várakozási díj – díjfizetési módtól 

függően  –  15  perctől  egy  óráig  terjedő  időszaknak 

megfelelő összeg; 

o A várakozás feltételeit (időszak, időtartam, várakozási díj, a 

díjfizetés módja) kiegészítő táblán kell jelezni; 

o jegykiadó automaták elhelyezésénél biztosítani kell, hogy a 

parkolóhelyek  legalább 80%‐ától az automata 75 méteres 

gyaloglással elérhető legyen; az automatákon feltüntetendő 

információk körét a jogszabály rögzíti; 

o várakozási díj a „Parkolj és utazz” (P+R) közúti jelzőtáblával 

megjelölt  várakozási  területen  nem  állapítható  meg, 

legfeljebb  az  őrzésért mint  többletszolgáltatásért  kérhető 

korlátozott mértékű díj; 

o a pótdíj mértékét és eljárásrendjét a jogszabály rögzíti; 

o a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj‐ 

és  pótdíjkövetelés  érvényesítésére  a  szolgáltató  egyes 

adatokat meghatározott ideig kezelhet; 

o a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és 

azok  felhasználását a helyi önkormányzatnak nyilván kell 

tartania. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé 

kell tenni. 

 Mobilfizetés: 

o a  parkolási  közszolgáltatás  központosított  mobil 

értékesítésű szolgáltatás; 

o a  szolgáltató  köteles  mobil  fizetési  rendszer  útján 

biztosítani  az  értékesítést,  a  nemzeti  mobil  fizetési 

szervezet útján, 2013. április 1‐je óta; 

o a nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltatóval szerződést 

köt, melynek  keretében  a  szolgáltatást  –  díj  ellenében  – 

továbbértékesíti; 

o a továbbértékesítési díj az ügyfél által  fizetendő díj nettó 

összegének 10%‐a. 
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5.2 HASONLÓ HELYZETŰ TELEPÜLÉSEK GYAKORLATA 

Velence parkolási koncepciójának kidolgozásakor célszerű figyelembe venni 

a hasonló helyzetű hazai önkormányzatok parkolásüzemeltetési gyakorlatát, 

tapasztalatait. 

5.2.1 RELEVÁNS TELEPÜLÉSEK KIVÁLASZTÁSA 

Magyarországon a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Országos Közterületi Parkolási 

Zónaadatbázisa6 szerint 74 önkormányzat jelölt ki közterületi fizetőparkoló 

övezeteket. Ezek  jelentős része ugyanakkor a velenceitől  jelentősen eltérő 

helyzetben  működik:  jellemzően  nagyvárosok  hivatásforgalomból  adódó 

forgalmi  terhelését  hivatott  enyhíteni  (a  74‐ből  13  fővárosi  kerület,  21 

megyei jogú város). Velence szempontjából azon települések tapasztalatai 

relevánsak, ahol a parkolási rendszer elsősorban  idegenforgalmi, és azon 

belül is jelentős szezonális forgalmat szolgál ki. Ezért a 74 települést négy 

kategóriába soroltuk a parkolási rendszer jellege szerint: 

 szezonális  idegenforgalmi:  ahol  a  fizetőparkoló  övezetek  legalább 

fele szezonális (csak a nyári szezonban működik), és van olyan zóna, 

amely munkaszüneti napokon is egész nap fizetős; 

 egész  éves  idegenforgalmi:  ahol  az  övezetek  kevesebb mint  fele 

szezonális, de a zónák legalább fele munkaszüneti napokon is egész 

nap fizetős; 

 főként  városi hivatásforgalmi:  ahol  van  szezonális működésű  vagy 

munkaszüneti napokon  is egész nap  fizetős zóna, de ezek a zónák 

kevesebb mint felét adják; 

 városi hivatásforgalmi: ahol nincsen  szezonális  vagy munkaszüneti 

napokon is egész nap fizetős zóna. 

A  velencei  parkolási  rendszer  szempontjából  relevánsnak  tekintjük  azon 

településeket,  ahol  szezonális  idegenforgalmi  jellegű  parkolási  rendszer 

működik, valamint azon 10 000 fő alatti lakosságú településeket, ahol egész 

éves  idegenforgalmi  jellegű  parkolási  rendszert  üzemeltetnek.  Ezen 

települések az alábbiak: 

Település  Lakosság 
(2015. 
01.01)7 

Övezetek 
száma 

Ebből 
nyári 

szezonális 

Ebből 
munka‐
szüneti 
napon is 
egész nap 

Cél‐
pontok 

Klaszter 

Badacsonytomaj  2150  3 3 3 Balaton szezonális idegenforgalmi

Balatonfüred  13224  3 3 3 Balaton szezonális idegenforgalmi

                                                            
6 Országos Közterületi Parkolási Zónaadatbázis. Nemzeti Mobilfizetési Zrt., 
2016.04.15. 
https://www.nemzetimobilfizetes.hu/files/document/document/101/150817_OPA
.pdf  
7 Magyarország Helységnévtára. KSH, 2015 
http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU  
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Település  Lakosság 
(2015. 
01.01)7 

Övezetek 
száma 

Ebből 
nyári 

szezonális 

Ebből 
munka‐
szüneti 
napon is 
egész nap 

Cél‐
pontok 

Klaszter 

Cserkeszőlő  2218  1 0 1 fürdő egész éves idegenforgalmi

Csókakő  1356  1 1 1 vár szezonális idegenforgalmi

Fonyód  4757  2 1 1 Balaton szezonális idegenforgalmi

Harkány  4219  2 0 2 fürdő egész éves idegenforgalmi

Hévíz  4634  3 0 3 fürdő egész éves idegenforgalmi

Hollókő  329  1 1 1 ófalu szezonális idegenforgalmi

Jászapáti  8585  1 1 1 fürdő szezonális idegenforgalmi

Keszthely  20116  7 7 2 Balaton szezonális idegenforgalmi

Nagymaros  4721  1 1 1 Duna szezonális idegenforgalmi

Siófok  25386  4 4 2 Balaton szezonális idegenforgalmi

Szentendre  25542  3 3 3 Duna szezonális idegenforgalmi

Tihany  1369  9 9 9 Balaton szezonális idegenforgalmi

 

Az  így  leszűrt  14  önkormányzat  között  megtalálható  mind  a  hat 

fizetőparkolást  üzemeltető  Balaton‐parti,  valamint  két  Duna‐menti 

település, négy további fürdőhely, illetve két más vonzerő (vár, ófalu) miatt 

idegenforgalmilag frekventált kisebb település.  

Több  olyan  település  is  van,  ahol  korábban  működött  fizetőparkolás, 

azonban megszüntették  a  rendszert.  Ilyen  többek  között  Balatonboglár,8 

valamint  Balatonmáriafürdő,  ahol  veszteséges  üzemelés miatt  számolták 

fel.9 Az önkormányzatok finanszírozásának szűkülése miatt ugyanakkor több 

helyütt újra felmerül a parkolási díj bevezetése.10 

5.2.2 HASONLÓ TELEPÜLÉSEK PARKOLÁSI RENDSZEREI 

Mind  a  14  önkormányzatnak  kiküldtünk  egy  adatkérést,  és  közülük  11 

válaszolt a kérdésekre részben vagy egészben. Az alábbi táblázatok ezen az 

adatkérésen, valamint az Országos Közterületi Parkolási Zónaadatbázison és 

más nyilvánosan elérhető adatokon alapulnak.  

Település  Badacsonytomaj 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   3 parkolási övezet 

 mind szezonális (április 25. – szeptember 30.) 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

                                                            
8 http://velvet.hu/blogok/balaton/2012/08/10/fizess_turista_‐
_parkolas_a_balatonon/  
9 http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/fizetos‐vagy‐ingyenes‐parkolodij‐helyett‐
adoemeles‐a‐balatonnal‐623959  
10 
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/fizetosse_tehetik_az_osszes_balatoni_stra
ndot.615461.html  
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Település  Badacsonytomaj 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   100%‐os  önkormányzati  tulajdonban  álló  gazdasági  társaság 
(Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.) 

Díjszedési módok   mobilfizetés 

 óradíj 280 Ft, napidíj 5x‐ös, 1400 Ft (az egyik övezetben csak napidíj 
van) 

Gazdálkodási adatok   

Létszámadatok   

Egyéb információk   

 

Település  Balatonfüred 

Parkolási rendelet  11/2015.(III.27.)  rendelet  a  fizető  parkolás  szabályozásáról  és  a  várakozás 
igénybevételének rendjéről11 

Parkolási övezetek   3 parkolási övezet (873 férőhely) 

 ebből 1 szezonális (768 férőhely, április 1. – október 31.) 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

Övezeti térkép 

                                                            
11 http://www.probiort.hu/kepek/files/jogszabalyok/Parkolorendelet112015.pdf 
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Település  Balatonfüred 

Üzemeltető   100%‐os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (Probio 
Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.) 

 A településüzemeltetési, közterület‐fenntartó társaság a legkevésbé 
kockázatos  megoldás:  gazdaságilag  stabil,  rugalmas,  az 
önkormányzati  szándék  könnyen  érvényesíthető,  szakmailag  és 
létszámilag felkészült, az önkormányzati munkastílusban jártas 

 Alvállalkozó  által  végzett  feladatok:  parkoló‐ellenőri  feladatok, 
szoftverkarbantartás,  jegyautomata‐karbantartás,  érmeszállítás‐ 
számolás‐számlára  utalás,  felszólító  levelezés‐peresítés‐végrehajtás 
(EPC Hungary) 

Díjszedési módok   jegyautomata (50%, érme) 

 mobilfizetés (50%) 

 óradíj  170‐500  Ft,  napidíj  kb.  6‐7x‐es,  1200‐1800  Ft  (a  legdrágább 
övezetben nincs napidíj) 

Gazdálkodási adatok  Éves bevételek: 

 parkolási díjak, bérletek, egyéb: bruttó 122 507 246 Ft/év 

 pótdíj: 9 100 000 Ft/év 
Éves kiadások:  

 összesen bruttó 111 337 500 Ft/év 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 szezonban 12 fő  (egyidejűleg 3 fő, napi 2 műszak, minden másnapi 
váltás, 120 óra/fő/hó) 

 szezonon kívül 3 fő (egyidejűleg átlag 1,5 fő, 120 óra/fő/hó) 
Egyéb: 

 ügyfélszolgálat: összevont társasági ügyfélszolgálat része 

 pénzügy, irányítás, informatika: cégen belüli osztott feladatkörökkel 

Egyéb információk   

 

Település  Cserkeszőlő 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   1 parkolási övezet 

 nem szezonális (egész éves) 

 szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

Övezeti térkép 
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Település  Cserkeszőlő 

Üzemeltető   

Díjszedési módok   mobilfizetés 

 óradíj 100 Ft, napidíj nincs 

Gazdálkodási adatok   

Létszámadatok   

Egyéb információk   

 

Település  Csókakő 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   1 parkolási övezet (2300 m2) 

 szezonális (március 15. – november 15.) 

 csak szabadnapon, munkaszüneti napon egész nap 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   önkormányzat 

 költséghatékony (nem kell vezetőt kinevezni, nincs plusz könyvelési 
költség) 

 alvállalkozót nem vesznek igénybe 

Díjszedési módok   kézi díjszedés (90%) 

 mobilfizetés (10%) 

 napidíj 500 Ft (csak napidíj van) 

Gazdálkodási adatok  Éves bevételek: 

 parkolási díjak: 2 532 000 Ft/év 

 pótdíj: 0 Ft/év 
Éves kiadások:  

 összesen (személyi költség) 258 500 Ft/év 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 1  fő  nyugdíjas  parkolóőr  hétvégén  alkalmi  munkában  + 
önkormányzati alkalmazottak munkaidőben 

Egyéb: 

 adminisztráció, könyvelés: hivatali alkalmazottak munkaidőben 

Egyéb információk   
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Település  Fonyód 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   2 parkolási övezet (95 férőhely) 

 ebből 1 szezonális (június 1. – augusztus 31.) 

 ebből 1 szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   100%‐os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.) 

 alvállalkozót nem vesznek igénybe 

Díjszedési módok   sorompós rendszer (100%) 

 óradíj 200 Ft, napidíj nincs 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel: 

 összesen (parkolási díj) nettó 5 139 835 Ft 
Éves költség: 

 összesen (technológiai üzemeltetés, pénzkezelés) nettó 487 000 Ft 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 0 fő (teljesen automata rendszer) 
Egyéb: 

 meghibásodás esetére ügyeleti rendszer 

Egyéb információk  2015 óta működik fizető parkolás, korábban nem volt 

 

Település  Harkány 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   2 parkolási övezet 

 egyik sem szezonális (egész éves) 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 
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Település  Harkány 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   önkormányzat, Parkolóiroda Harkány 

 alvállalkozó  által  ellátott  feladatok:  automaták  karbantartása, 
ürítése, pénzszállítás  (G4S, heti rendszerességgel), követeléskezelés 
(EPC Hungary) 

Díjszedési módok   jegyautomata (20 db) 

 mobilfizetés (kis arány, de növekvő) 

 óradíj 160 Ft, egyik övezetben napidíj kb. 4x‐es, 700 Ft 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel 

 összesen: 30 500 000 Ft / év 
Éves kiadás 

 személyi költségek:9 570 000 Ft/év 

 automaták  üzemeltetése,  karbantartása,  valamint  pénzkezelés: 
előzetes becslés alapján kb. 3‐3 millió Ft/év12 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 szezonban 5 fő 

 szezonon kívül 4 fő  
Egyéb: 

 1 fő irodai alkalmazott, 1 fő vezető 

Egyéb információk  2015.06.01‐jén  kiterjesztették  a  parkolási  rendszert  (korábban  kevesebb 
helyen, kézi díjszedéssel működött, nem volt gazdaságos). 
Beruházási költségek: 

 20 db parkoló automata 24 700 000 Ft 

 irodai eszközök, táblák, oszlopok 2 080 000 Ft 

 

Település  Hévíz 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   3 parkolási övezet 

 egyik sem szezonális (egész éves) 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

                                                            
12 http://harkanyihirek.hu/?p=38559  
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Település  Hévíz 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   

Díjszedési módok   mobilfizetés 

 óradíj 100‐400 Ft 

Gazdálkodási adatok   

Létszámadatok   

Egyéb információk   

 

Település  Hollókő 

Parkolási rendelet  5/2015.(III.27). önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről 

Parkolási övezetek   1 parkolási övezet (kb. 300 fh) 

 szezonális (március 1. – november 15.) 

 szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   önkormányzat 

 alvállalkozót nem vesznek igénybe 
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Település  Hollókő 

Díjszedési módok   jegyautomata (5 db, érme, 75%) 

 mobilfizetés (25%) 

 óradíj 300 Ft, 2 óra parkolás után ingyenes (de facto napidíj 2x‐es, 600 
Ft) 

Gazdálkodási adatok  Még nem állnak rendelkezésre 
Üzemeltetési költségek (árajánlat alapján, 3 automatára): 

 automaták üzemeltetése (negyedéves karbantartás, csak munkadíj): 
kb. 90 000 Ft+ÁFA 

 ürítéssel, pénzkezeléssel együtt: kb. 200 000 Ft+ÁFA 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 1 fő (közterület‐felügyelő), automaták ürítése is 
Egyéb: 

 ügyfélszolgálat a turisztikai információs irodában 

 karbantartás: 1 fő részmunkaidőben 

Egyéb információk  2016 tavaszán vezették be a rendszert. Használt automatákat szereztek be, a 
kezdeti  üzemeltetési  gondok  után  jól  működnek.  A  mobilfizetést  1  db 
internetképes  mobiltelefonnal  ellenőrzik.  Bekerülési  költség  (ajánlatok 
alapján): 

 3 db automata 2 250 000 Ft 

 egyéb  rendszertartozékok,  rendszertelepítés  219 700  –  761 000  Ft 
(tartalomtól függően) 

 

Település  Jászapáti 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   1 parkolási övezet (170 fh) 

 szezonális (május 2. – szeptember 15.) 

 szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   100%‐os  önkormányzati  tulajdonban  álló  gazdasági  társaság 
(Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.) 

 alvállalkozót nem vesznek igénybe 

Díjszedési módok   kézi díjszedés (99%) 

 mobilfizetés (1%) 

 óradíj 50 Ft 
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Település  Jászapáti 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel 

 körülbelül fedezi az éves költségeket 
Éves költség 
személyi költség 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 2 fő parkolóőr/díjszedő (közmunkás) 
Egyéb 

 központi ügyfélszolgálat 

Egyéb információk   

 

Település  Keszthely 

Parkolási rendelet  15/2015.(V.1.)  önkormányzati  rendelet  a  parkolás  szabályozásáról  és  a 
várakozás igénybevételének rendjéről13 

Parkolási övezetek   7 parkolási övezet (1923 fh) 

 ebből 2 szezonális (414 fh, május 15. – szeptember 15.) 

 ebből  2  szabadnapon,  munkaszüneti  napon  is  egész  nap,  5 
szabadnapon is egész nap 

Övezeti térkép 

                                                            
13 
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg3ed2dr7eo8dt7ee8em7cj4bx1bw0ca3bw
2by7cd6k  
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Település  Keszthely 

Üzemeltető   100%‐os  önkormányzati  tulajdonban  álló  gazdasági  társaság  (VÜZ 
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft) 

 A  cég  tevékenységi  körébe  több,  a  város  érdekeit  szolgáló, 
közfeladatot  ellátó  ágazat  tartozik,  ennek  része  a 
parkolóüzemeltetési  ágazat.  Az  önkormányzati  szándék 
érvényesíthető, ellenőrizhető. 

 alvállalkozó  által  ellátott  feladatok:  pótdíjak  behajtása  a 
felszólítólevelek  (hátralékos  lakcímére  küldött  levélben)  kiállítási 
szakaszától kezdődően a végrehajtási szakaszig (külföldi és magyar) 

Díjszedési módok   jegyautomata (54 db, érme, bankjegy, euró) 

 mobilfizetés 

 óradíj 50‐200 Ft, 3 övezetben 5 óra után napijeggyé válik (5x‐ös, 250‐
1000 Ft) 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel (2014) 

 parkolási díj: 71 686 332 Ft / év 

 pótdíj: 8 621 509 
Éves kiadás 

 összes költség: 59 115 989 Ft/év 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 szezonban 5 fő 

 szezonon kívül 3 fő  
Egyéb: 

 1 fő vezető 

 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs 

 1 fő parkolási műszerész (automaták javítása, ürítése) 

Egyéb információk  2003‐tól  euróval,  2008‐tól  bankjeggyel  is  működnek  az  automaták.  A 
mobilparkolást 2004‐ben vezették be. 
2010‐2012‐ben  megújították  a  rendszert;  négy  nagy  befogadóképességű 
tömbparkolót alakítottak ki. A parkolókat a belvárossal dotto kisvonat köti 
össze, mely parkolójegy felmutatásával kedvezményesen vehető  igénybe. a 
parkolók megközelítését az egész városban irányjelző táblarendszer segíti.14 

 

Település  Nagymaros 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   1 parkolási övezet (100 fh) 

 szezonális (április 1. – október 31.) 

 csak szabadnapon, munkaszüneti napon egész nap 

                                                            
14 Parkolás, http://www.khvuz.hu/index.php/parkolas  
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Település  Nagymaros 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   önkormányzat 

 a meglévő társaságok profiljába nem illeszkedett 

Díjszedési módok   kézi díjszedés (kb. 90%) 

 mobilfizetés (kb. 10%) 

 óradíj 200 Ft, napidíj 5x‐ös, 1000 Ft 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel: 

 összes bevétel: kb. 1 200 000 Ft/év 
Éves kiadás: 

 összes kiadás: kb. 800 000 Ft/év 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 2 fő parkolóőr (1 fő nyugdíjas parkolóőr megbízási szerződéssel) 
Egyéb: 

 hivatali  munkatársak  munkakörében  részfeladat  (pénztáros, 
közterület‐felügyelő, hatósági ügyintéző 

Egyéb információk  Elsődleges cél a forgalomszabályozás volt, nem a bevételgenerálás 

 

Település  Siófok 

Parkolási rendelet  14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelet (módosítva 2015) 

Parkolási övezetek   4 parkolási övezet (1578 fh) 

 ebből 2 szezonális (1040 fh, május 15. – szeptember 15., június 20 – 
augusztus 25.) 

 ebből 2 szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 
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Település  Siófok 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   közterület‐felügyelet  (Siófoki  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Városőrsége) 

 alvállalkozói feladatok: automaták karbantartása, javítása, ellenőrző 
készülékek,  valamint  az  ügyviteli  alaprendszer  szoftvereinek 
támogatása 

Díjszedési módok   jegyautomata (78%) 

 mobilfizetés (22%, növekszik) 

 óradíj 160‐320Ft 

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel: 

 parkolási díj (automatából): 83 274 605 Ft/év 

 parkolási díj (mobilfizetés): 23 760 600 Ft/év 

 bérlet: 5 671 550 Ft/év 

 pótdíj: 3 563 437 Ft/év 
Éves költség: 

 személyi  ráfordítások: nehéz  kimutatni, mivel nincs  külön  személyi 
állomány 

 egyéb költség: 6 514 763 Ft 

Létszámadatok  Ellenőrzés: 

 közterület‐felügyelők, egyéb tevékenységük mellett 
Egyéb: 

 ügyfélszolgálat: 2 fő adminisztratív alkalmazott, egyéb tevékenységük 
mellett 

Egyéb információk   

 

Település  Szentendre 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   3  parkolási  övezet  (ebből  1  csak  terhergépjárművek  és  buszok 
számára), 764 fh 

 egyik sem szezonális 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 
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Település  Szentendre 

Övezeti térkép 

Üzemeltető   100%‐os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt) 

 alvállalkozói  feladatok:  parkoló  automaták  üzemeltetése, 
karbantartása 

Díjszedési módok   jegyautomata (45%) 

 mobilfizetés (55%) 

 óradíj 280‐360Ft 

Gazdálkodási adatok  Éves bevételek 

 összes bevétel 145‐150 000 000 Ft  (40% parkolási díj automatából, 
35% parkolási díj mobilfizetésből, 13% pótdíj, 12% bérlet és egyéb) 

Éves költségek 

 70‐75%  személyi  költség,  többi  egyéb  (automaták  üzemeltetése,  a 
parkolási nyilvántartó rendszer követési díja, tárgyi eszköz fejlesztés, 
egyéb kiegészítők megvásárlása, irodaszerek, nyomdai költségek) 

Létszámadatok  Ellenőrzés 

 6 fő ellenőr 
Egyéb 

 1 fő adminisztrátor 

 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs 

 1 fő vezető 

Egyéb információk   

 

Település  Tihany 

Parkolási rendelet   

Parkolási övezetek   9 parkolási övezet (506 fh) 

 mind  szezonális  (május  15.  –  szeptember  30.,  március  25.  – 
szeptember 30., március 25. – október 31.) 

 mind szabadnapon, munkaszüneti napon is egész nap 
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Település  Tihany 

Övezeti térkép 

 

Üzemeltető   100%‐os  önkormányzati  tulajdonban  álló  gazdasági  társaság 
(Congeria Település‐üzemeltető és Szolgáltató Kft.) 

 alvállalkozót nem vesznek igénybe 

Díjszedési módok   jegyautomata (82,2%) 

 mobilfizetés (17,8%) 

 óradíj 150‐400Ft, 2 legolcsóbb övezetben napidíj kb. 5‐6x‐os, 1000 Ft

Gazdálkodási adatok  Éves bevétel 

 összes bevétel: 41 197 000 Ft / év 
Éves költség 

 személyi költség: kb. 13 000 000 Ft  / év  (társasági adatból  létszám 
alapján arányosítva) 

 egyéb költség: nem ismert 

Létszámadatok  Ellenőrzés 

 4 fő ellenőr (ebből 1 fő részmunkaidős) 
Egyéb 

 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs 

 1 fő könyvelő 

 1 fő automata karbantartó (részmunkaidős) 

Egyéb információk   
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A  felmérést megválaszoló 11 önkormányzatot a parkolási rendszer mérete 

alapján három csoportba soroltuk: 

 nagy:  700  férőhely,  illetve  70 millió  Ft  éves  bevétel  felett  (ezek 

egyben a 10 000 fő feletti városok – Siófok, Keszthely, Balatonfüred, 

Szentendre); 

 közepes: 700 férőhely alatt, 20‐70 millió Ft éves bevétel között; 

 kicsi: 300 férőhely, illetve 20 millió Ft éves bevétel alatt. 

Parkolási övezetek 

A parkolási övezetek méretére vonatkozóan a következők láthatók: 

 a  nagy  rendszerek  átlagos  férőhelyszáma  kb.  1300,  melyből 

szezonális kb. 550; 

 a közepes rendszerek jellemző mérete 500 fh; 

 a kis rendszerek átlagos férőhelyszáma kb. 150, melyből szezonális 

kb. 110. 

A  kis  és  közepes  rendszerekben  jóval magasabb  a  szezonális  övezetek  és 

férőhelyek aránya (a nagyobb városokban ugyanis nem csak üdülőhelyi, de 

belvárosi jellegű övezetek is működnek). 

 

14. ábra: Férőhelyek száma kategóriánként (a kérdésre válaszolók átlaga) 

Üzemeltető 

A legjellemzőbb üzemeltetési mód a 100%‐os önkormányzati tulajdonban 

álló gazdasági társaság. A nagy rendszerek szinte mind ebben a formában 

működnek  (az  egyetlen  kivétel  Siófok,  ahol  a  közterület‐felügyelet 

üzemeltet), aminek az az oka, hogy ezekben a városokban egyébként is van 

városüzemeltetési cég. 
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A kisebb rendszerek esetében ugyanakkor az önkormányzati üzemeltetés 

jellemzőbb,  mivel  így  egyszerűbben,  olcsóbban  meg  tudják  oldani  az 

egyébként is kis kiterjedésű, időszakosan üzemelő rendszer működtetését. 

 

15. ábra: Üzemeltetési modell kategóriánként (a kérdésre válaszolók átlaga) 

Alvállalkozót  a  kérdésre  válaszoló  üzemeltetők  50%‐a  alkalmaz.  A 

legjellemzőbb feladatok (az alvállalkozót alkalmazók arányában): automata 

üzemeltetés‐karbantartás (80%), pótdíjbehajtás (60%), ürítés, pénzkezelés 

(40%), de az ellenőrzés alvállalkozásra adására is van példa. 
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16. ábra: Alvállalkozó által ellátott feladatok kategóriánként (a kérdésre 

válaszolók átlaga) 

Díjak, díjfizetési módok 

Mobilfizetést – törvényi kötelezettség okán – minden üzemeltető alkalmaz, 

kivéve  Fonyódot  (itt  sorompós  rendszer működik,  amivel  a mobilfizetést 

valószínűleg nem tudták összehangolni). 

A legjellemzőbb díjfizetési módok ezen kívül a parkolóautomata (64%) és a 

kézi díjszedés (27%). Ezen a téren jelentős eltérés van a rendszerek mérete 

szerint: 

 a  nagy  és  közepes  rendszerek  100%‐ban  parkolóautomatával 

működnek; 

 a  kis  rendszerek  azonban  csak  20%‐ban,  itt  60%  a  kézi  díjszedés 

aránya. 
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17. ábra: Fő díjfizetési mód kategóriánként (a kérdésre válaszolók átlaga) 

A mobilfizetés  aránya  szintén  jelentősen  eltér:  a  nagy  rendszerekben  a 

bevétel  42%‐a,  a  közepeseknél  18%‐a,  a  kicsiknél  9%‐a  érkezik  ezen  a 

csatornán. 

 

18. ábra: Bevételek díjfizetési mód szerinti megoszlása kategóriánként (a 

kérdésre válaszolók átlaga) 

Az átlagos óradíj (a legdrágább és legolcsóbb övezet díjának átlaga) a nagy 

rendszerek  esetében 255  Ft,  a  közepeseknél 218  Ft,  a  kicsiknél 188  Ft. A 

napidíjakban még nagyobb az eltérés:  rendre 1063, 850 és 700 Ft  (azokat 
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tekintve, ahol van napidíj). A napi‐ és óradíj jellemző aránya 5,8, 4,8 illetve 

3,5. 

 

19. ábra: Átlagos óradíj és napidíj kategóriánként (a kérdésre válaszolók átlaga) 

Gazdálkodási adatok 

Az átlagos bevétel a nagy rendszerek esetében évi 120 millió Ft körüli, a 

közepeseknél 35 millió Ft körüli, a kicsiknél 3 millió Ft körüli.  

A  költségek  a  nagyoknál  a  bevételek  75‐85%‐ára  rúgnak, míg  a  kisebb 

rendszerek  esetében  ennél  jellemzően  jóval  kevesebbet  tesznek  ki.  Ez 

azonban  nagyrészt  könyvelési  kérdés  is:  a  kis  rendszereknél  gyakran  a 

feladatok jelentős részét (elsősorban az adminisztratív feladatokat) a hivatal 

vagy a cég általános feladatai mellett végzik,  így a költségek nem  jelennek 

meg a parkolásnál. 

Létszámadatok 

Az ellenőrök létszáma szezonban a nagy rendszereknél 7,7, a közepeseknél 

5,0, a kicsiknél 1,2 fő. Ez nagyjából 150 férőhelyenként egy ellenőrt jelent, 

meglehetősen  nagy  szórással  (például  az  üzemidő,  műszakrend 

függvényében. 
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20. ábra: Ellenőrök létszáma kategóriánként (a kérdésre válaszolók átlaga) 

Beruházási költségek 

Beruházási költségek tekintetében elmondható, hogy a legnagyobb tételt a 

parkolójegy‐automaták  telepítése  jelenti.  Új  automaták  esetében 

darabonként  1,2‐1,3 millió  Ft‐os  tétellel  lehet  számolni, míg  használtan 

beszerzett automaták kisebb ételben már 750 000 Ft körül elérhetők. Más 

városok  (Gyöngyös,  budapesti  kerületek)  tapasztalatai  alapján  az  új 

automaták darabja telepítéssel együtt a 2 millió forintot is elérheti. 

Jelentős, milliós  nagyságrendű  egyszeri  tétel  lehet  iroda  (ügyfélszolgálati 

iroda)  kialakítása,  felszerelése  (amennyiben  szükséges),  valamint 

forgalomtechnikai terv elkészíttetése és jóváhagyása. 

Fentieken  kívül –  a  rendszer  technológiájától  függően –  további 10‐30% 

egyéb beruházási költség is felmerül (tartalék alkatrészek, központi szoftver, 

ellenőrző készülékek, irodai eszközök stb.). 

5.3 JAVASLATOK 

A  helyszínvizsgálat  és  az  üzemeltetési  modellek  vizsgálata  alapján  a 

következő forgatókönyveket azonosítottuk Velence számára: 

1. A jelenlegi helyzet fennmaradása; 

2. A jelenlegi parkolási rendszer rendezése; 

3. A jelenlegi parkolási rendszer rendezése és kiterjesztése. 

A jelenlegi helyzet fennmaradása 

Ez a forgatókönyv a mai állapot fennmaradását jelentené, az ismert (és fent 

részletezett) módon. Ez azonban több ponton nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, elsősorban az alábbiakban: 
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 önkormányzati  tulajdonú  közterületen  parkolási  közszolgáltatást 

csak  a  törvényben  meghatározott  szolgáltatók  nyújthatnának 

(önkormányzat,  100%‐os  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági 

társaság, közterület‐felügyelet stb.); 

 a várakozási díj és pótdíj összege a helyi önkormányzatot illetné meg, 

a szolgáltató a szolgáltatás ellátásához szükséges költségekre lenne 

jogosult; 

 a szolgáltató köteles lenne a nemzeti mobilfizetési rendszer útján is 

értékesíteni a szolgáltatást; 

 a terület határainak egyértelműnek kellene lennie, és szabályszerűen 

ki kellene legyen táblázva; 

Maguk  a  strandüzemeltetési  szerződések  (Tóbíró  strand,  Velencefürdői 

strand) nem ütköznek  jogszabályba, mivel nagyjából  a  strandok  területén 

levő parkolók vannak bennük nevesítve, és mivel az egész terület bérbe van 

adva,  parkolási  szempontból  valószínűleg  nem  minősül  közterületnek.  A 

gyakorlat azonban sem a törvénynek, sem a szerződéseknek nem felel meg, 

ahogy a parkolási rendelettel sincs összhangban. 

Mindezek mellett  forgalomszabályozási  szempontból  sem megfelelő  (lásd 

részletesen a 3. fejezetben). 

A jelenlegi parkolási rendszer rendezése 

Ebben a forgatókönyvben maradnának a  jelenlegi fizetőparkoló övezetek, 

ugyanakkor a parkolási rendszer rendezésre kerülne, összhangba hozva a 

működést a jogszabályokkal és javítva a forgalomszervezési céloknak való 

megfelelését. Ennek fő elemei a következők: 

 az üzemeltetői szerepek rendezése, melynek lehetséges módjai: 

o az  önkormányzat  átveszi  az  önkormányzati  tulajdonú 

közterületen  működtetett  közszolgáltatást,  a  strandok 

területén található parkolók maradnak a strandüzemeltetők 

kezelésében.  Ehhez  valószínűleg  nincsen  szükség  a 

szerződések módosítására, ugyanakkor a parkolási rendszer 

nem  lesz  egységes  (vagy  csak  egyedi  megállapodásokkal 

tehető nagyjából egységessé); 

o az  önkormányzat  átveszi  az  önkormányzati  tulajdonú 

közterületen  működtetett  közszolgáltatást,  valamint  a 

strandok  területén  található parkolók üzemeltetését  is. Ez 

szerződésmódosítást  igényel, és minden bizonnyal a bérlők 

kárpótlását  is  szükségessé  teszi,  ugyanakkor  egységes 

parkolási  rendszer  jön  létre, mely  fölött  az  önkormányzat 

diszponál. 

 a  fizetőparkoló  övezetek  pontos  lehatárolása  (mind  a  parkolási 

rendeletben (térképvázlattal), mind a helyszínen táblázással (övezet 

eleje,  vége),  a  fenti  modellek  közötti  választás  függvényében 

(amennyiben a strandok  területén az üzemeltető határozza meg a 

feltételeket, a rendeletben ezt érdemes  így nyitva hagyni, és külön 

kezelni az önkormányzati üzemeltetésű övezetektől); 
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 a  parkolási  rendeletben  rögzített  díjköteles  időszak  (év  mely 

időszaka)  egyértelművé  tétele  a  helyszínen  táblázással,  és  annak 

megfelelő üzemeltetés; 

 a  díjak  és  mentességek,  kedvezmények  összhangba  hozása  a 

parkolási rendelet és a valóság között; 

 mobilfizetés bevezetése a Nemzeti Mobilfizetési Zrt‐vel szerződve: a 

Zrt.  a  vele  szerződött  szolgáltatóknak  kliens  programot  (melyen 

megtekinthetők a parkolási események, ellenőri aktivitás,  riportok 

generálhatók),  parkolás  ellenőrzési web  felületet  (mely  bármilyen 

internet  eléréssel  rendelkező  eszközön  lekérdezhető),  illetve 

parkolás  ellenőrzési  interfészt  biztosít  (mely  pótdíjazó  program 

illesztésére szolgál). 

Az  első  esetben  2  helyszínen  összesen  kb.  300  férőhely  kerülne 

önkormányzati  üzemeltetésbe.  Ezen  a  szinten még  egyszerűbb  lehet  az 

önkormányzati saját üzemeltetés, az ellenőrzésbe a közterület‐felügyeletet 

is  bevonva  (létszámbővítéssel), mivel  a  kis  parkolóhelyszám  és  szezonális 

jelleg nem indokol önálló személyi állományt, és az adminisztratív feladatok 

hatékonyabban elláthatók a meglévő hivatali feladatok mellett. Amennyiben 

ugyanakkor  van  szándék  a  fizetőparkolás  további  kiterjesztésére  (lásd  a 

következő  forgatókönyvet),  érdemes  önálló  gazdasági  társaság  irányába 

elmozdulni.  A  feladatok  egy  részére  (elsősorban  a  parkolóautomaták 

üzemeltetése‐karbantartása,  pótdíjbehajtás,  pénzkezelés)  célszerű  erre 

szakosodott  alvállalkozót  bevonni,  amennyiben  a  szolgáltató  nem 

rendelkezik ilyen kompetenciával. 

Ennek becsült költségei: 

 beruházási költségek (összesen kb. 5‐10 millió Ft): 

o parkolójegy  automaták  (kivéve  kézi  díjszedés  esetén):  a 

Cserje  utcánál  2  db,  a  Strand  utcánál  3  db  automata 

telepítése + a szükséges egyéb eszközök: kb. 5‐10 millió Ft; 

o amennyiben  terület  előkészítésre,  áramellátás  kiépítésére 

van szükség, ez többletköltséget jelenthet. 

 működési  költségek  (összesen  kb.  3‐4 millió  Ft/év  +  a  hivatalnál 

jelentkező többletmunka + mobilfizetés díja): 

o ellenőrzés:  helyszínenként  és  műszakonként  1  fő 

parkolóellenőr, szezonálisan, kb. 2,5 millió Ft/év; 

o ügyfélszolgálati  és  adminisztratív  feladatok:  célszerű  a 

meglévő hivatali  feladatokba  integrálni  (szükség esetén kis 

mértékű létszámbővítéssel); 

o automaták üzemeltetése és karbantartása, pénzkezelés: kb. 

0,5‐1,5 millió Ft/év; 

o mobilfizetés díja: mobilfizetéses bevételek 10%‐a. 

A  második  esetben  2  helyszínen  összesen  kb.  600  férőhely  kerülne 

önkormányzati  üzemeltetésbe.  Ez  az  a  méret,  ahol  a  többi  város 

tapasztalatai  alapján  már  indokolt  önálló  adminisztratív  személyzetet 

alkalmazni,  és  célszerűbb  önálló  gazdasági  társaságot  létrehozni  az 
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üzemeltetésre,  különösen,  ha  szándék  van  a  fizetőparkolás  további 

kiterjesztésére  (lásd a következő  forgatókönyvet). A  feladatok egy  részére 

(elsősorban  a  parkolóautomaták  üzemeltetése‐karbantartása, 

pótdíjbehajtás, pénzkezelés) célszerű erre szakosodott alvállalkozót bevonni, 

amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik ilyen kompetenciával. 

Ennek becsült költségei: 

 beruházási költségek (összesen kb. 7‐14 millió Ft): 

o parkolójegy  automaták  (kivéve  kézi  díjszedés  esetén):  a 

Cserje  utcánál  3  db,  a  Strand  utcánál  4  db  automata 

telepítése + a szükséges egyéb eszközök: kb. 7‐14 millió Ft; 

o amennyiben  terület  előkészítésre,  áramellátás  kiépítésére 

van szükség, ez többletköltséget jelenthet; 

o a  három  parkoló,  elsősorban  a  két  nagyobb  sorompós 

rendszerrel is üzemeltethető. 

 működési költségek (összesen kb. 12‐13 millió Ft/év + mobilfizetés 

díja): 

o ellenőrzés:  helyszínenként  és  műszakonként  2  fő 

parkolóellenőr  (a  parkolók  sorompós  rendszerrel  történő 

üzemeltetése esetén 1 fő), szezonálisan, kb. 5 millió Ft/év; 

o ügyfélszolgálati és adminisztratív  feladatok: kb. 2  fő, kb. 6 

millió Ft/év; 

o automaták üzemeltetése és karbantartása, pénzkezelés: kb. 

0,7‐2 millió Ft/év; 

o sorompós rendszer esetén annak üzemeltetési költsége: kb. 

500 000 Ft/év/rendszer; 

o mobilfizetés díja: mobilfizetéses bevételek 10%‐a. 

A jelenlegi parkolási rendszer rendezése és kiterjesztése 

Ebben  a  forgatókönyvben  a  fentieken  felül  a  Velence  Korzó  parkolói  is 

díjfizető övezetbe lennének vonva. Ennek fő elemei a következők: 

 a fizető parkolás bevezethetőségének megalapozása a Velencei‐tó 

Kapuja  projekt  feltételeinek  módosításával,  vagy  a  fenntartási 

időszak lejártával (2020); 

 az  üzemeltetői  szerepek  rendezése:  nem  ismert,  hogy  a  20  éves 

üzemeltetési szerződésben mi szerepel a fizető parkolásra, parkolási 

díjra  vonatkozóan.  Ennek  függvényében  a  lehetséges 

forgatókönyvek: 

o a  fizető  parkolást  a  Korzó  parkolóiban  az  üzemeltető 

működteti a szerződés alapján, az önkormányzat legfeljebb 

a  Tópart  utcai  parkolóhelyeket  üzemelteti  (6‐os  helyszín), 

melyek önkormányzati tulajdonú közterületnek minősülnek. 

o a  fizető parkolást a Korzó parkolóiban  is az önkormányzat 

üzemelteti. 

 terhelésvizsgálat  a  fizető  parkoló  bevezethetőségének 

megalapozására  (nyári  időszakban,  célszerűen  a  díjasítás  előtti 

évben); 
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 parkolási rendelet módosítása, fizető parkoló övezet kijelölése. 

Ebben  az  esetben  további  kb.  430  férőhely  kerülne  önkormányzati 

üzemeltetésbe. Ennek becsült költségei (a fentieken felül): 

 beruházási költségek (összesen kb. 7‐14 millió Ft): 

o parkolójegy  automaták  (kivéve  kézi  díjszedés  esetén):  az 

Ezüst parkolóban 1 db, a Korzó parkolójában 3 db, a Tópart 

utcán 2 db, az Ifi szálló melletti parkolókban 1 db automata 

telepítése + a szükséges egyéb eszközök: kb. 7‐14 millió Ft; 

o a  három  parkoló  sorompós  rendszerrel  is  üzemeltethető 

(összesen 4 bejárattal). 

 működési költségek (összesen kb. 8 millió Ft/év + mobilfizetés díja): 

o ellenőrzés: műszakonként  3  fő  parkolóellenőr  (a  parkolók 

sorompós  rendszerrel  történő  üzemeltetése  esetén  1  fő), 

szezonálisan, kb. 4 millió Ft/év; 

o ügyfélszolgálati és adminisztratív  feladatok: kb. 1  fő, kb. 3 

millió Ft/év; 

o automaták üzemeltetése és karbantartása, pénzkezelés: kb. 

0,7‐2 millió Ft/év; 

o sorompós rendszer esetén annak üzemeltetési költsége: kb. 

500 000 Ft/év/rendszer; 

o mobilfizetés díja: mobilfizetéses bevételek 10%‐a. 

Ideiglenes tehermentesítő parkolók 

A  Velence  Korzóhoz  viszonylag  közeli,  zöldterületi  helyszínek  (12,  16) 

esetében – részben az eddigi gyakorlatra alapozva – lehetséges ideiglenes, 

szezonális parkolóüzemeltetés.  

A zöldterület‐használat rendjének fenntartása és a túlterhelődés elkerülése 

érdekében ezek a helyszínek  felügyeletet  igényelnek. Ebből adódóan – és 

viszonylag  kedvező  elhelyezkedésüknek  megfelelően  –  a  díjszedés 

támogatható, célszerűen egy mérsékelt napidíj formájában. A 12. helyszínen 

a  helyi  célforgalom  (sportpályák,  házasságkötő  terem,  könyvtár)  számára 

fenn kell tartani a helyek egy részét. 

Ezen  parkolók  üzemeltetése  bármelyik  fenti  modellhez  illeszthető. 

Amennyiben az önkormányzat saját gazdasági társaságot hoz létre, célszerű 

ezeket a parkolókat is annak keretében, a többivel egységesen üzemeltetni 

(akár alvállalkozó bevonásával). Az egységes díjpolitikához való  illeszkedést 

azonban mindenképpen szem előtt kell tartani. 
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6 MELLÉKLETEK 

6.1 VÉDETT VAGY KORLÁTOZOTT VÁRAKOZÁSI ÖVEZET SZEMPONTJÁBÓL 

RELEVÁNS JOGSZABÁLYOK 

Az idézett részeket dőlt betűvel jelöltük. 

20/1984.  (XII.  21.)  KM  rendelet  az  utak  forgalomszabályozásáról  és  a  közúti 

jelzések elhelyezéséről15 

[…] 

10/A.  §  (1)  A  közúthálózatba  tartozó  utak  lakott  területen  belüli  teljes 

szakaszán  vagy  annak  egy  részén  a  település  lakókörnyezetének  védelme 

érdekében  a  közút  kezelője  […]  a  hatáskörrel  rendelkező 

közlekedésrendészeti  szerv  állásfoglalása  ismeretében  a  7,5  tonna 

megengedett  össztömeget  meghaladó  tehergépkocsik  behajtását  – 

időszakos vagy állandó  jelleggel – korlátozhatja, a 3,5 tonna megengedett 

össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók 

és  lassú  járművek  közlekedését  tiltó  korlátozott  forgalmú  övezetet  (zóna) 

alakíthat ki a következő feltételek együttes fennállása esetén: 

a) a korlátozást a települési önkormányzat kezdeményezi, 

[…] 

(2) A települési önkormányzat az intézkedés megtételét, továbbá korlátozott 

forgalmú  övezet  (zóna)  környezetvédelmi  okok miatti  kijelölését  a  zaj‐  és 

rezgésterhelésre vagy a veszélyes  légszennyezettség mértékére vonatkozó, 

annak készítésére jogosult szakértő véleménye birtokában kezdeményezheti, 

ha  a  szakértői  vélemény  szerint  a mért  értékek  az  emberi  egészségre  és 

környezetre  ártalmas,  külön  jogszabályban  megállapított  határértéket 

meghaladják. 

[…] 

Melléklet a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelethez: 

Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 

[…] 

III. fejezet 

Lakott  területek  és  csillapított  forgalmú  övezetek  kijelölése, 

forgalomcsillapítása 

[…] 

                                                            
15 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.285797  

Korlátozott forgalmú övezet 
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10.2. Lakott területen a közúti közlekedés károsító hatásainak mérséklése és 

a forgalom biztonságának növelése érdekében korlátozott sebességű, illetve 

lakó‐pihenő övezetek jelölhetők ki. 

[…] 

10.2.2. Lakó‐pihenő övezetek kijelölése 

10.2.2.1. Lakó‐pihenő övezetben 

a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát, 

b) az övezet úthálózatának jól el kell különülnie a környezet úthálózatától, 

c)  annak  kialakításakor  (beépítésekor)  jól  felismerhető  építési  (környezeti) 

egységet kell alkotni, 

d)  nagy  forgalmú,  illetve  nagy  áruszállítási  vonzattal  járó  ipari  vagy 

mezőgazdasági üzemek, létesítmények, közintézmények nem lehetnek. 

10.2.2.2.  Lakó‐pihenő  övezetekben  csak  egyenrangú  útkereszteződések 

lehetnek,  az  övezetet  tömegközlekedési  járat  vagy  vasúti  pálya  nem 

keresztezheti. 

10.3.  A  Környezetvédelmi  övezetre  (zónára)  vonatkozó  közlekedési 

szabályok hatályát a „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzőtáblával (KRESZ 

53/e.  ábra)  kell  jelezni  és  a  „Környezetvédelmi  övezet  (zóna)  vége” 

jelzőtáblával  (KRESZ  53/f.  ábra)  kell  megszüntetni.  Az  övezet  kijelölését 

tartalmazó forgalomtechnikai tervet valamennyi érintett közút kezelőjének 

jóvá kell hagynia. 

10.4. A közút kezelője a „Környezetvédelmi övezet (zóná)”‐ba (KRESZ 53/e–

53/g.  ábra)  történő,  valamint  a  KRESZ  14.  §  (1)  bekezdés  n)–t)  és  z/2. 

pontjában felsorolt behajtási tilalom alól felmentést adhat. 

[…] 

34. Egyes járműfajták behajtásának korlátozása 

34.1. Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban az esetben 

lehet elrendelni, ha azt 

a) a forgalom biztonsága vagy egységesítése, 

b) a környezet védelme, 

c) az út állapotának megóvása 

indokolja. 

A  tilalom  bevezetése  esetén  az  átmenő  forgalom  részére  megfelelő 

tehermentesítő utat kell biztosítani. 

[…] 

34.5.  Ha  a  34.1.  pontban  említett  szempontok  a  behajtási  tilalom 

elrendelését  teszik  indokolttá,  de  nem  célszerű  megtiltani  azoknak  a 

Lakó‐pihenő övezetek kijelölése 

Környezetvédelmi övezet (zóna) 

Járművek behajtásának tilalma 
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járműveknek a forgalmát, amelyek úti célja az érintett úton van, a járművek 

behajtását a KRESZ 14. §  (3),  (4) és  (11) bekezdésében említett kiegészítő 

táblák  alkalmazásával  kell  lehetővé  tenni.  A  34.1.  pontban  elrendelt 

korlátozás alól a közút kezelője eseti behajtási hozzájárulással felmentést 

adhat a korlátozással érintett területen  lakó, ott telephellyel rendelkező, 

vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy vagy jogi személy 

részére. 

[…] 

35. Megállás, várakozás 

35.1. Megállási, illetve várakozási tilalmat olyan helyen kell elrendelni, ahol 

a részben, vagy teljes egészében az úttesten megálló (várakozó)  jármű a 

forgalomban  jelentős  fennakadást  okozna.  Megállási  vagy  várakozási 

tilalom  elrendelésénél  figyelmet  kell  fordítani  a  tilalom  alá  eső  terület 

közelében lévő várakozási lehetőségekre. Megállási tilalom hatálya alól sem 

kiegészítő táblával, sem más módon kivétel nem adható. 

[…] 

35.5. Ahol a KRESZ 40. § (5) bekezdésében elrendelt tilalmat jelzőtáblával 

is jelezni kell, a jelzőtábla alatt – ha van útpadka – minden esetben el kell 

helyezni  a  járművek  útpadkán  történő  megállásának  tilalmára  utaló 

kiegészítő táblát. 

35.6. Ha a megállási, illetve a várakozási tilalom elrendelésének indoka csak 

bizonyos napokon, illetve napszakokban áll fenn, a tilalmat erre az időszakra 

kell korlátozni. 

35.7. Ahol a járművek megállását vagy várakozását az útpadkán is meg kell 

tiltani, ezt a tilalmat a jelzőtáblával együtt elhelyezett kiegészítő táblával 

(KRESZ 63/a. ábra) kell jelezni […] 

35.8. A várakozási tilalom hatálya alól felmentett járművek meghatározott 

körét feltüntető kiegészítő tábla 

[…] 

b)  […]  a  rendvédelmi  szervek  (rendőrség,  hivatásos  katasztrófavédelmi 

szervek,  a  polgári  nemzetbiztonsági  szolgálatok,  büntetés‐végrehajtási 

szervezet)  országos,  továbbá  területi  vagy  helyi  szervei,  […]  a  humán 

egészségügyi  feladatokat  ellátó  szervezetek  (kórházak,  orvosi 

rendelőintézetek,  mentőállomások,  elsősegélynyújtó  helyek),  valamint  a 

köztestületek tulajdonában álló, azok székhelyéül szolgáló épületeinél azok 

homlokzatának hosszában […] 

[…] 

helyezhető  el,  e  szervek  járműveinek  a  várakozási  tilalom  hatálya  alóli 

mentesítése érdekében. A kiegészítő táblán egyértelművé kell tenni, ha a 

mentesítés  kiterjed  az  ott  dolgozók,  vagy  az  oda  ügyintézésre  érkezők 

személygépkocsijaira. 

Megállási várakozási tilalom 
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[…] 

35.13. Korlátozott várakozási övezetnek olyan területet szabad kijelölni, 

a)  amelynek  teljes  úthálózatán,  az  útterületen  rendelkezésre  álló 

várakozóhelyek száma a várakozási  igényektől  jelentősen elmarad, és az 

igények kielégítése csak időbeni korlátozással érhető el, 

b)  amelynek  környezetében  a  járművek  várakozása  az  úttesten  vagy 

útterületen kívül már biztosított, 

c)  ahol  a  kijelölt  várakozóhelyek  korlátozott  idejű  igénybevételének 

elrendeléséhez szükséges feltételek adottak, 

d) ahol a mozgáskorlátozottakat szállító gépkocsik részére a helyi igényeknek 

megfelelő számú várakozóhely van. 

A várakozás feltételei (időszak, időtartam) kiegészítő táblán jelezhetők. 

1/1975.  (II.  5.)  KPM–BM  együttes  rendelet  a  közúti  közlekedés  szabályairól 

(KRESZ)16 

[…] 

II. RÉSZ 

Közúti jelzések 

A rendőr jelzései 

[…] 

(2) Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja, 

a) a járművek megállítására 

aa) karjának vagy  fehér  szegélyű piros  tárcsának  függőleges  feltartásával, 

piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést, […] 

[…] 

(5) A közterület‐felügyelő a jármű megállítására a (2) bekezdés a) pont aa) 

alpontjában  foglalt  jelzést adja. Az  ilyen  jelzés észlelése esetén a  járművel 

meg kell állni. 

[…] 

A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 

10. §[…] 

[…] 

                                                            
16 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1732.269099  

Korlátozott várakozási övezet 

kijelölése 

Jelzőtáblákra vonatkozó 

rendelkezések 
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(3) A  jelzőtáblákat  – a  (4)–(7) bekezdésben  említett  kivétellel  – az úttest 

mellett, menetirány szerint a  jobb oldalon helyezik el. A  jelzőtáblát a bal 

oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. 

[…] 

(6)  A megállási  és  a  várakozási  tilalmat,  valamint  a  várakozóhelyet  jelző 

táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt 

elhelyezhetik. E  jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára  terjed ki, 

amelyik mellett azokat elhelyezték. 

[…] 

A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

14. § (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák: 

[…] 

n) „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra 

mindkét irányból tilos behajtani; 

[…] 

 

 

z/2. „Korlátozott  forgalmú övezet  (zóna)”  (53/c. ábra)  jelzőtábla azt  jelzi, 

hogy a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d. ábra) jelzőtábláig az 

úton a  táblán megjelölt  súlyhatárt meghaladó megengedett  legnagyobb 

össztömegű  tehergépkocsival,  vontatóval,  mezőgazdasági  vontatóval  és 

lassú járművel közlekedni tilos. 
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z/3.  „Környezetvédelmi övezet  (zóna)”  (53/e. ábra); a  jelzőtábla azt  jelzi, 

hogy a  „Környezetvédelmi övezet  (zóna) vége”  (53/f. ábra)  jelzőtábláig az 

úton  (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítő  jelzőtábla 

jelzi (53/g. ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági 

jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét, amellyel rendelkező 

gépkocsira  a  behajtás  tilalma  vonatkozik.  A  behajtási  tilalom  alól  az  út 

kezelője  felmentést  adhat.  A  kiegészítő  jelzőtáblán  „Kivéve  engedéllyel” 

felirat is elhelyezhető. 

[…] 

(3)  Ha  az  (1)  bekezdés  n)–y)  és  z/2.  pontjában  említett  jelzőtábla  alatt 

elhelyezett kiegészítő táblán „Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem 

vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton vagy 

övezetben van. 

[…] 

(9)  Ha  az  (1)  bekezdés  a)–d),  f)–g),  z/1.,  z/2.  és  z/3.  pontjában  említett 

jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak 

ebben az időszakban áll fenn. 

[…] 

(14)  Ha  az  (1)  bekezdés  n)  pontjában  említett  jelzőtábla  alatt  „Kivéve 

engedéllyel”,  „Kivéve  taxi”,  vagy  „Kivéve  .....  (tömegközlekedési  vállalat)” 

feliratú  kiegészítő  tábla  van,  az  útra  engedéllyel  rendelkező  vagy  a 

kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati erővel 

vont  járművel  szabad  behajtani.  Az  engedélyt  az  út  kezelője  adja  ki,  a 

korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda 

(onnan) áruszállítást végző természetes személy és jogi személy részére.[…] 

[…] 

Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 

15. § (1) A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák: 

a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy műszaki 

okból szükséges megállást kivéve – megállni, valamint várakozni tilos; 

 

 

 

b)  „Várakozni  tilos”  (61.  ábra);  a  tábla  azt  jelzi,  hogy  várakozni  tilos,  a 

jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán  levő felirat  jelezheti, hogy a 

várakozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki; 
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c) "Korlátozott várakozási övezet"  (61/a) ábra); a  tábla azt  jelzi, hogy az 

úton "Korlátozott várakozási övezet vége" (61/b) ábra) tábláig a várakozás 

a  113.  és  114.  ábra  szerinti  kiegészítő  táblán  feltüntetett  időtartamig, 

illetőleg feltételekkel engedélyezett. 

[…] 

(4) Ha  az  (1)  bekezdésben  említett  jelzőtáblák  alatt  elhelyezett  kiegészítő 

tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn. 

(5)  Ha  az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  említett  jelzőtábla  alatt  elhelyezett 

kiegészítő  tábla  időtartamot  jelöl  meg,  a  jelzőtábla  csak  a  megjelölt 

időtartamot meghaladó várakozást tiltja. 

[…] 

(7)  Az  (1)  bekezdésben  említett  jelzőtáblák  alatt  elhelyezett  kiegészítő 

jelzőtábla (63/a ábra) az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra 

is utal. 

(8) Az  (1)  bekezdés  c)  pontjában  említett  "Korlátozott  várakozási  övezet" 

jelzőtábla  a  14.  §  (14)  bekezdésében  meghatározott  jelzőtáblával  és 

kiegészítő  táblával  együtt  is alkalmazható.  Ebben az  esetben a  várakozás 

feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók. 

[…] 

Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

 17. § (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: […] 

j) „Lakó‐pihenő övezet” (122. ábra); 

k) „Lakó‐pihenő övezet vége” (123. ábra); 

[…] 

 

 

 

 

18. § (1) Az útburkolati jelek: 

[…] 

m) megállási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő 

folytonos  vonal,  amely  –  jogszabály  rendelkezéséből  vagy  jelzőtábla 

jelzéséből folyó – megállási tilalomra hívja fel a figyelmet; 

n) várakozási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő 

szaggatott  vonal,  amely  –  jogszabály  rendelkezéséből  vagy  jelzőtábla 

jelzéséből folyó – várakozási tilalomra hívja fel a figyelmet; 

Útburkolati jelek 
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[…] 

(2) Az (1) bekezdés 

[…] 

b) l)–n) és p) pontjaiban említett útburkolati jel sárga, 

[…] 

IV. RÉSZ 

A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 

I. fejezet 

A járműközlekedés általános szabályai 

[…] 

Közlekedés lakó‐pihenő övezetben 

39/A. § (1) Lakó‐pihenő övezetbe – a  ,,Lakó‐pihenő övezet''  jelzőtáblától a 

,,Lakó‐pihenő övezet vége'' jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő 

járművek hajthatnak be:  

a) kerékpár, 

b)  az  ott  lakókat  vagy  az  oda  látogatókat  szállító  személygépkocsi,  a 

személygépkocsi kivételével a  legfeljebb 3500 kg megengedett  legnagyobb 

össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros 

tricikli  és  ezekhez  kapcsolt  pótkocsi,  segédmotoros  kerékpár,  állati  erővel 

vont  jármű és kézikocsi, a kommunális  szemét  szállítására  szolgáló  jármű, 

továbbá  az  oda  áruszállítást  végző  legfeljebb  3500  kg  megengedett 

legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,  

[…] 

(3)  A  lakó‐pihenő  övezetben  a  vezetőnek  fokozottan  ügyelnie  kell  a 

gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az 

úton járda nincs 

[…] 

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.  

Megállás 

40. §  (1)  Járművel megállni – ha közúti  jelzésből vagy a  (2)–(5) bekezdés 

rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti 

jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. […] 

(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más nem 

következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig 

mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad. 

[…] 

Közlekedés lakó‐pihenő övezetben

Megállás, várakozás 
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(5) Tilos megállni: 

[…] 

b) ahol a  jármű és az úttesten  levő  záróvonal vagy a  jármű és az úttest 

másik  szélén  álló  jármű  között  legalább  három méter  széles  hely  nem 

marad; 

[…] 

Várakozás 

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra 

is. 

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenően]: 

[…] 

c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő 

kihajtást  –  az  ingatlannal  rendelkezni  jogosult  hozzájárulása  nélkül  – 

akadályozza; 

d) ahol a  jármű  szabályosan várakozó másik  jármű megközelítését vagy 

elindulását akadályozhatja; 

[…] 

VI. RÉSZ 

Záró rendelkezések 

[…] 

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak 

a) Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület 

(közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút). 

[…] 

c) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része. 

[…] 

g) Útpadka: az útnak az úttest mellett  levő, útburkolattal el nem  látott 

része. 

[…] 

III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 

[…] 

d) Megállás:  járművel  a  be‐  és  a  kiszálláshoz,  vagy  a  folyamatos  fel‐  és 

lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb 

okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás. 

Fogalmak 
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e) Várakozás:  járművel a megállásnál hosszabb  ideig  történő  egy helyben 

tartózkodás. 

83/2004.  (VI.  4.)  GKM  rendelet  a  közúti  jelzőtáblák  megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről17 

[…] 

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 

„A  közúti  jelzőtáblák megtervezésének,  alkalmazásának  és  elhelyezésének 

követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) 

I. Fejezet 

Általános előírások  

[…] 

4. A jelzőtáblák megtervezésének általános szabályai 

[…] 

4.2.  A  közúti  jelzőtáblák  csak  szaktervező  által  készített  és  közútkezelői 

hozzájárulással ellátott dokumentációk (forgalomtechnikai terv, diszpozíciós 

vázlat) alapján helyezhetők ki. 

[…] 

5. A jelzőtáblák elhelyezése az út mentén 

5.1. A jelzőtáblákat – az 5.2–5.4. pontokban említett kivételekkel – az úttest 

mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni. 

5.2. A „Megállni tilos”, „Várakozni tilos”, illetőleg „Várakozóhely” jelzőtáblát 

mindig az útnak azon az oldalán kell elhelyezni, amelyik oldalon a megállást 

vagy a várakozást megtiltják, illetőleg a várakozást megengedik. 

[…] 

VI. Fejezet 

Különleges szabályokat jelző táblák (E) 

[…] 

18.3. Korlátozott várakozási övezet 

a)  Korlátozott  várakozási  övezetnek  olyan  területet  szabad  kijelölni, 

amelynek egész területén tilos a várakozás. 

Megjegyzés:  Ilyen  övezet  lehet  például  egy  idegenforgalmi  szempontból 

fontos  műemléki  terület  (városközpont),  ahol  a  várakozó  járművek  a 

városképet zavarnák stb. 

                                                            
17 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85191.208943  
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b) A korlátozott várakozási övezet létesítésekor gondoskodni kell 

ba) az övezeten belül, de a közúton kívül, vagy 

bb) az övezet határán kívül, de annak közvetlen közelében 

a  tilalom miatt  el  nem  helyezhető  járművek  számának megfelelő méretű 

várakozóhelyről. 

c)  A  korlátozott  várakozási  övezet  területén  belül  kivételesen  és  indokolt 

esetben  egyes  helyeken  a  várakozás megengedhető.  Ebben  az  esetben  a 

várakozóhely kezdetén kívül a várakozóhely végét is meg kell jelölni. 

d) Nem  alkalmazható  ez  a  jelzőtábla  az  olyan  területek  jelzésére,  ahol  a 

várakozás feltételekhez kötötten (pl. meghatározott ideig és/vagy díjfizetési 

kötelezettséggel stb.) megengedett.18 

e) A „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtáblát az olyan területre bevezető 

minden  út  elején  el  kell  helyezni,  amely  –  több,  egymással  összefüggő 

útszakaszból álló – területen a várakozást megtiltották. 

f) A várakozási tilalom alá eső terület kijáratainál a „Korlátozott várakozási 

övezet vége” jelzőtáblákat kell alkalmazni. 

6.2 DÍJKÖTELES VÁRAKOZÁSI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

Az idézett részeket dőlt betűvel jelöltük. 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről18 

[…] 

Tv. 2. § (1) A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén 

[…] 

e) a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában 

álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt magánutakon,  tereken,  parkokban  és 

egyéb közterületeken kialakított várakozási területen járművekkel történő 

várakozás rendjére. 

[…] 

Tv. 8. § (1) A közúti közlekedéssel összefüggő 

[…] 

c)  önkormányzati  feladat  a  helyi  közutakon,  a  helyi  önkormányzat 

tulajdonában  álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt magánúton,  valamint  a 

tereken, parkokban és egyéb közterületeken  járművel  történő várakozás 

biztosítása. 

[…] 

                                                            
18 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.316652  

Önkormányzati feladat a helyi 

közterületeken a várakozás 

biztosítása 
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Tv. 9. § […] 

[…] 

(2) A helyi önkormányzat képviselő‐testülete vagy közgyűlése gondoskodik a 

közúti  közlekedéssel  összefüggő  helyi  önkormányzati  feladatok  ellátásáról 

[…] 

Tv.  9/D.  §  (1)  A  járművekkel  a  közutakon,  valamint  az  állami  és  helyi 

önkormányzatok  tulajdonában  álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt 

magánutakon,  tereken,  parkokban  és  egyéb  közterületeken  történő 

várakozás  a  közutak,  valamint  az  állami  és  helyi  önkormányzatok 

tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és 

egyéb közterületek közlekedési célú használatának minősül. 

(2) A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 

elől  el  nem  zárt  magánúton,  valamint  tereken,  parkokban  és  egyéb 

közterületeken  járművel  történő  várakozás  biztosítását  célzó 

közszolgáltatást  a  tulajdonos,  illetve  a  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban: 

Mötv.) 16/A. §‐a szerinti szolgáltató köteles ellátni. 

(3)  A  járművek  helyi  közutakon,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló 

közforgalom elől el nem  zárt magánúton, valamint  tereken, parkokban és 

egyéb közterületeken történő várakozása a tulajdonos, illetve a Mötv. 16/A. 

§‐ában  meghatározott  szolgáltató  és  a  várakozási  terület  igénybevevője 

közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a 

jármű üzembentartója felel. 

(4)  A  helyi  önkormányzat  […]  a  Mötv.  16/A.  §‐ában  meghatározott 

gazdasági  társasággal  a  (2)  bekezdés  szerinti  közszolgáltatás  ellátására 

szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet, 

b)  a  várakozási  területet,  amely  tekintetében  a  szolgáltató  a  közfeladat 

ellátására köteles, 

c) a tulajdonos és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait, 

d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását, 

e)  a  nyilvántartási,  adatszolgáltatási  és  elszámolási  kötelezettségek 

teljesítésének módját és formáját, 

f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait, 

g) a szerződés időtartamát. 

(5)  A  (4)  bekezdés  szerinti  szerződést  –  annak  módosításaival  egységes 

szerkezetben – az önkormányzat és a gazdasági társaság a hatálybalépését 

követő 30. napon a honlapján közzéteszi. 

A várakozás biztosítását célzó 

közszolgáltatás 
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(6)  A  (3)  bekezdés  szerinti  polgári  jogi  viszony  alapján  a  parkolási 

szolgáltatást igénybe vevő által megfizetett várakozási díj és pótdíj összege 

a  helyi  önkormányzatot  illeti meg.  A  szolgáltató  legalább  a  szolgáltatás 

ellátásához szükséges költségekre jogosult. 

[…] 

Tv. 13. § […] 

(2) A lakott területeket, különösen a történelmi városrészeket, a műemléki 

és  védett  természeti  területeket,  továbbá  a  gyógy‐  és  üdülőhelyeket 

forgalomszabályozási  eszközökkel  és  megfelelő  várakozási  díjak 

alkalmazásával  is  fokozottan  védeni  kell  a  közúti  közlekedés  károsító 

hatásaitól. 

[…] 

Tv.  15/A.  §  (1)  Forgalomszervezési,  valamint  a  13.  §  (2)  bekezdésében 

meghatározott  indokok  alapján,  az  e  törvényben  meghatározott  keretek 

között 

a)  a  helyi  közutak,  valamint  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló 

közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek 

vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében, […] 

[…]  kijelölhet  olyan  várakozási  területet,  amelynek  a  járművel  történő, 

várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni. 

(2) A díj fizetési kötelezettség alá eső várakozási területen – a lehetőségekhez 

képest egyenlő megoszlásban, illetve a mozgáskorlátozottak által jellemzően 

igénybe vett közintézmények elérhető közelségében – minden megkezdett 

ötven várakozási helyből ki kell jelölni legalább egy, a mozgáskorlátozottak 

számára fenntartott várakozási helyet. 

(3)  Díjfizetési  kötelezettség  olyan  várakozási  terület  tekintetében  és 

időszakra  rendelhető  el,  amelyen  az  adott  időszakban  a  járművek 

várakozására  alkalmas  helyek  átlagos  foglaltsága  (a  továbbiakban: 

telítettség) a 70%‐ot meghaladja. A 70%‐os  telítettségi mutatót nem kell 

alkalmazni  e  törvény  hatálybalépése  előtt  kijelölt  várakozási  területek 

tekintetében. 

(4) A várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat  (fővárosban a  fővárosi 

önkormányzat)  rendeletében  egy  órára  vonatkozó  várakozási  díjként 

határozza  meg.  A  várakozási  díj  mértékének  meghatározása  során 

figyelemmel kell lenni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségére. 

A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy legalább a ráfordításokra és a 

működéshez  szükséges  kiadásokra  fedezetet  biztosítson.  A  várakozási  díj 

mértékét a várakozási terület  jellemzői,  így különösen: a várakozási terület 

településen belüli adottságai, infrastruktúra, különböző fizetési lehetőségek 

biztosítása, figyelembevételével kell meghatározni. 

(5)  Az  egy  órára  vonatkozó  várakozási  díj  személygépkocsi,  három‐vagy 

négykerekű  motorkerékpár,  valamint  három‐  vagy  négykerekű 

A várakozási díj és pótdíj összege 

az önkormányzatot illeti meg 

A lakott területeket, 

üdülőhelyeket várakozási díjakkal 

is védeni kell 

Díjfizetési kötelezettség 

elrendelésének feltételei 



Mobilissimus Kft.  Velence város rövid távú parkolási koncepciója
 

 

 
101 

segédmotoros  kerékpár  várakozása  esetén  –  a  tárgyév  január  1.  napjától 

tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban – nem haladhatja meg az 

állami  adóhatóság  által  az  előző  naptári  év  szeptemberében  és  az  azt 

megelőző  tizenegy  hónapban  egy  liter  ESZ  95‐ös  ólmozatlan  benzin 

üzemanyagköltség‐elszámolással  kapcsolatosan  alkalmazható  áraként 

havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét. 

(6) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és 

pótkocsi várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) 

bekezdésben  megjelölt  díjak  háromszorosa,  járműszerelvény  várakozása 

esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa lehet. 

(7) A minimálisan  fizetendő  várakozási  díj  az  adott  várakozási  területen 

érvényes egy órai díj alapján számított, 

a)  jegykiadó  automatából  váltott  jegy,  sorompóval  biztosított  parkoló 

esetén 15 percnek megfelelő összeg, 

b)  mobiltelefonos  parkolási  díjfizetési  rendszer  használata  esetén  15 

percnek megfelelő összeg, kivéve, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a 

díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik, 

c)  előre  váltott  és  a  gépjárművezető  által  érvényesített  jegy  esetén  30 

percnek megfelelő összeg, 

d) kézi díjbeszedés esetén egy órának megfelelő összeg. 

A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra 

kell kerekíteni, az érvényességi időt ehhez kell igazítani. 

(8)  A  helyi  önkormányzat  (fővárosban  a  fővárosi  önkormányzat) 

rendeletében megállapíthatja a várakozási területen a díjköteles várakozás 

megengedett  leghosszabb  időtartamát,  amely  nem  lehet  egy  óránál 

kevesebb. 

(9) 

Tv. 15/B. § (1) Várakozási díj a „Parkolj és utazz” (P+R) közúti jelzőtáblával 

megjelölt  várakozási  területen  nem  állapítható  meg.  Amennyiben  a 

várakozási  terület  őrzését  többletszolgáltatásként  biztosítják,  ezért  a 

többletszolgáltatásért naptári naponként 6–22 óra között legfeljebb az adott 

településen igénybe vehető közösségi közlekedés legalacsonyabb jegyárával 

egyező őrzési díj szedhető. 

(2)  A  várakozási  területen  megkülönböztető  fény‐  és  hangjelzéssel 

jogszerűen  felszerelt  jármű  díjfizetés  és  időtartam  korlátozás  nélkül 

várakozhat. 

Tv.  15/C.  §  (1)  Ha  a  jármű  díjfizetési  kötelezettség  alá  eső  várakozási 

területen  díjfizetés  nélkül  várakozik,  vagy  a  kifizetett  várakozási  időt  egy 

óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál 

hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási 

esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. 

Pótdíjazásra vonatkozó szabályok 



Mobilissimus Kft.  Velence város rövid távú parkolási koncepciója
 

 

 
102 

(2) A  pótdíj  összege  a  pótdíj  kiszabásának  napját  követő  15  napon  belüli 

befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai 

várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy 

órai  várakozási  díj  negyvenszerese.  E  bekezdés  alkalmazása  során 

befizetésnek minősül a  fizetési művelet elindítása  is. A pótdíj  kiszabásáról 

szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható 

helyen kell elhelyezni. 

(2a) A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül 

várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül 

pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak 

meghatározott  időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás 

ezt  meghaladóan  történik,  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  pótdíj 

megfizetése  nem  mentesít  a  külön  jogszabály  alapján  kivetett  bírság 

megfizetése alól. 

(3) A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A 

várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 

(4) Nem  szabható  ki  pótdíj a  külön  törvényben  feljogosított hatóság által 

kerékbilinccsel rögzített járműre. 

(5)  A  9/D.  §  szerinti  közszolgáltatással  kapcsolatban  keletkezett 

ügyfélpanaszok intézése során külön törvény előírásai szerint kell eljárni. 

Tv.  15/D.  §90  (1) Ha  a  várakozási  díjat  és  a  pótdíjat  nem  fizették meg  a 

tulajdonos, illetve a Mötv. 16/A. §‐ában meghatározott szolgáltató a díj‐ és 

pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának 

időpontjától  számított  60  napos  jogvesztő  határidőn  belül  a  jármű 

üzembentartója részére postai küldeményként, vagy más egyéb  igazolható 

módon megküldi. 

(2) A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a 

gépjármű  üzembentartója  a  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett 

változásokat a gépjárműnyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért 

a  fizetési  felszólítás  nem  a  tényleges  üzembentartó  részére  került 

megküldésre. 

(3) A várakozási díj‐ és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

tulajdonos,  illetve  a  Mötv.  16/A.  §‐ában  meghatározott  szolgáltató 

követelését  bírósági  úton  érvényesítheti.  A  parkolási  díjból  eredő  igények 

érvényesítése esetén a kötelezett lakhelye szerinti járásbíróság kizárólagosan 

illetékes. 

(4) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése 

alól,  ha  a  jármű  a  díjfizetés  nélkül  történt  várakozást  megelőzően 

jogellenesen  került  ki  a  birtokából,  és  igazolja,  hogy  a  jogellenességgel 

összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását. 

Tv. 15/E. § (1) A bevételek felhasználása 
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(2)  A  várakozási  díjakból  és  pótdíjakból  eredő  bevételeket  és  azok 

felhasználását  a  helyi  önkormányzatnak  nyilván  kell  tartania.  A 

nyilvántartást  az  önkormányzat  honlapján  közzé  kell  tenni.  Az  adatok 

közzétételéért,  folyamatos  hozzáférhetőségéért  és  hitelességéért  az 

önkormányzat  polgármestere  felel.  A  közzététel  elmulasztása  esetén, 

továbbá  ha  a  közzététel  nem  teljes  vagy  nem  időszerű,  külön  jogszabály 

szerint  a  törvényességi  felügyelet  gyakorlására  jogosult  szerv  eljárása 

kezdeményezhető. 

(3)  A  helyi  önkormányzat,  illetve  a  Mötv.  16/A.  §‐ában  meghatározott 

szolgáltató a díjfizetési  kötelezettség  teljesítésének  ellenőrzésére, a díj‐ és 

pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármű rendszámát, a természetes személy 

üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy 

üzemben  tartó  megnevezését  és  székhelyének,  telephelyének  címét,  a 

kedvezményre  jogosító  okirat  sorszámát  a)  a  díj  megfizetése  esetén  az 

ellenőrzésig,  b)  a  díj  fizetés  elmulasztása  esetén  a  díj‐  és  pótdíjfizetési 

felszólítás megküldése  céljából  a  15/D.  §  (1)  bekezdés  szerinti  jogvesztő 

határidő  eredménytelen  elteltének  időpontjáig,  c)  a  várakozási  díj‐  és 

pótdíjfizetési  kötelezettség nem  teljesítése esetén a 15/D. §  (3) bekezdése 

szerinti eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti. 

[…] 

Tv. 47. § A törvény alkalmazásában: 

[…] 

23. várakozási terület: a közutak, valamint az állam és a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és 

egyéb közterületek gépjárművel történő várakozásra kijelölt része; 

24.  várakozási  terület  kezelője:  a  helyi  közút  és  a  helyi  önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánút tartozékaként a 

33.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott  szervezet,19  a  közösségi 

közlekedéssel  érintett  közutak  kivételével,  a  helyi  önkormányzat 

tulajdonában  álló  tereken,  parkokban,  egyéb  közterületen  kialakított 

várakozási  terület  tekintetében a  tulajdonos helyi önkormányzat,  […]; a 

várakozási  területen  létesített  parkolóóra,  jegykiadó  automata  a Mötv. 

16/A. §‐a szerinti szolgáltató tulajdonában, illetve használatában állhat; 

[…] 

Tv. 48. § (1) […] 

                                                            
19  bb)  helyi  közutak  tekintetében  a  helyi  önkormányzat,  vagy  a  fenntartásra,  a 
fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, 
vagy  olyan  gazdálkodó  szervezet,  amelyben  a  helyi  önkormányzat  100%‐os 
részesedéssel rendelkezik; 

c) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a magánút 
van; állami tulajdonban levő ingatlanon fekvő magánút esetében tulajdonosnak az 
ingatlan‐nyilvántartásba bejegyzett kezelő (használó) tekintendő. 

A szolgáltató adatkezelési 

jogosultsága 

Fogalmak 
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[…] 

(5)  Felhatalmazást  kap  a  helyi  önkormányzat  képviselő‐testülete  – 

fővárosban  a  fővárosi  közgyűlés  –  hogy  rendeletben  állapítsa  meg  a 

várakozási területek tekintetében 

a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját, 

b) várakozási  területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási 

időszakot, 

c) a fizetendő várakozási díj mértékét, 

d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, 

e)  a  díjfizetés  alól  mentesítettek,  valamint  a  kedvezményes  várakozásra 

jogosultak  körét,  a  kedvezményes  várakozási  díj mértékét,  azzal,  hogy  a 

kedvezményes  várakozásra  jogosultak  körének  bővítésére  a  kerületi 

képviselő‐testület jogosult. 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól20 

[…] 

13. §  (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2.  településüzemeltetés  (köztemetők  kialakítása  és  fenntartása,  a 

közvilágításról  való  gondoskodás,  kéményseprő‐ipari  szolgáltatás 

biztosítása,  a  helyi  közutak  és  tartozékainak  kialakítása  és  fenntartása, 

közparkok  és  egyéb  közterületek  kialakítása  és  fenntartása,  gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

[…] 

16/A.  §  A  helyi  közutakon,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló 

közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 

egyéb  közterületeken  közúti  járművel  történő  várakozási  (parkolási) 

közszolgáltatást 

a) a helyi önkormányzat, 

b)  kizárólag  e  közszolgáltatási  feladat  ellátására  alapított  költségvetési 

szerv, 

c) 100%‐os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e 

gazdasági társaság 100%‐os tulajdonában álló gazdasági társaság, 

d) önkormányzati társulás, vagy 

e) a közterület‐felügyelet 

                                                            
20 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.287008 

Az önkormányzat rendeletalkotási 

felhatalmazása 
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láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint. 

1999. évi LXIII. törvény a közterület‐felügyeletről21 

[…] 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

Értelmező és átmeneti rendelkezések 

27. § E törvény alkalmazása során 

a)  közterület:  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy 

önkormányzati  tulajdonban  álló  terület,  amelyet  rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló 

és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 

megnyitott  és  kijelölt  részét,  továbbá  az  a magánterület,  amelyet  azonos 

feltételekkel bárki használhat; 

20/1984.  (XII.  21.)  KM  rendelet  az  utak  forgalomszabályozásáról  és  a  közúti 

jelzések elhelyezéséről22 

[…] 

Melléklet a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelethez: 

Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 

[…] 

III. fejezet 

[…] 

35.10.  Ahol  a  rendelkezésre  álló  várakozóhelyek  számához  viszonyítva 

rendszeresen  sok  jármű  kíván  várakozni  és  a  várakozások  túlnyomó 

többsége  rövid  tartamú,  a  meghatározott  időtartamot  meghaladó 

várakozást kell megtiltani. Ez történhet 

[…] 

b)  várakozást  ellenőrző  óra,  vagy  jegykiadó  automata  működtetésének 

elrendelésével (KRESZ 113. ábra), 

c) tárcsa használatának elrendelésével (KRESZ 114. ábra). 

35.11. A 35.10. pont b) alpontjában említett esetben a várakozást ellenőrző 

órát  minden  várakozóhelyhez  el  kell  helyezni,  jegykiadó  automaták 

elhelyezésénél biztosítani kell, hogy a parkolóhelyek legalább 80%‐ától az 

automata 75 méteres gyaloglással elérhető legyen. 

[…] 

                                                            
21 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40870.286788  
22 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.285797 

Ahol a várakozóhelyek számához 

viszonyítva rendszeresen sok 

jármű kíván várakozni, a várakozás 

korlátozható 

Jegykiadó automaták 

telepítésének szabályai 
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35.14.  Várakozási  övezetnek  olyan  területet  szabad  kijelölni,  amelynek 

teljes úthálózatán az útterületen rendelkezésre álló várakozóhelyek száma 

a várakozási igényektől jelentősen elmarad, és az igények kielégítése csak 

feltételekkel  érhető  el.  A  várakozás  feltételeit  (időszak,  időtartam, 

várakozási díj, a 35.10. pont szerint a díjfizetés módja) kiegészítő táblán kell 

jelezni. 

A  jegykiadó  automatákon  legalább  a  következő  információkat  fel  kell 

tüntetni: 

a) a várakozási díj, valamint a pótdíj összege, 

b) a díjfizetés időszaka és a megengedett leghosszabb várakozási időtartam, 

c) a fizetés módja (készpénz, parkoló kártya, bankkártya, mobiltelefon, stb), 

d) a működtető neve és elérhetősége, 

e) a díj szedését szabályozó jogszabály megjelölése. 

35.15.  a)  A  díjfizetési  kötelezettség  olyan  várakozási  területen,  olyan 

időszakra (tervezett időszak) rendelhető el, amelyen az adott időszakban a 

járművek  várakozására  alkalmas  helyek  átlagos  foglaltsága  (a 

továbbiakban: telítettség) a 70%‐ot meghaladja. 

A  díjfizetési  kötelezettség  tervezett  időszaka  a  várakozási  szokások 

befolyásolására, előtte‐utána 2 órával kibővíthető. 

A telítettség megállapításánál figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 

aa)  a  várakozási  díj  megfizetésének  kötelezettsége  a  naptári  év  napjai 

legalább 50%‐án fennáll, és 

ab) a legalább 100 darab várakozóhely működik a területen, és 

ac) a telítettség legalább 20%‐a két óránál rövidebb idejű parkolási igénnyel 

lép fel. 

35.  b)  A  várakozási  övezetként  kijelölt  területnek  egybefüggőnek,  a 

szabályozásnak  egységesnek,  a  terület  határainak  egyértelműnek  kell 

lennie. Amennyiben a várakozási területen a közterületeknek nem azonos a 

tulajdonosa,  abban  az  esetben  a  tulajdonosok  előzetes  egymás  közötti 

megállapodását követően  lehet csak bevezetni a díjfizetési kötelezettséget. 

Ebben  az  esetben  a  tulajdonosok  (az  általuk  megbízott  üzemeltetők) 

kötelesek  bármely  –  azonos  tarifaövezetben  levő  –  parkolóautomatánál 

váltott parkolójegyet elfogadni. 

A telítettség mértékét 

ba) új díjfizetési kötelezettség elrendelését, vagy 

bb) a díjfizetési kötelezettség 1 óránál hosszabb időbeli kiterjesztését, vagy 

Telítettség mértékének mérése 
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bc)  a  várakozási  terület  parkolóhelyszámának  (jelen  jogszabály 

hatálybalépésének  időpontjában meglevő  férőhelyszám)  10%‐nál  nagyobb 

bővítését 

megelőzően  kell megállapítani  a  változás  által  érintett  teljes  területen,  a 

következők szerint: 

bd)  a mérést a  tulajdonos önkormányzat megrendelésére megfelelő  – a 

Magyar  Mérnöki  Kamara  által  igazolt  –  jogosultsággal  rendelkező 

szakember bevonásával kell elvégezni, 

be) a díjfizetési kötelezettség alá eső teljes területen a közcélra használható 

várakozóhelyeken, külön felvéve a tiltott módon várakozók számát, 

bf)  a  mérés  időpontját  a  legnagyobb  forgalmú  évszakban,  két  egymást 

követő héten, a tervezett díjfizetési időszaknak megfelelően kell kijelölni, 

bg)  a  mérést  a  tervezett  díjfizetési  időszakban  legalább  óránként  kell 

elvégezni, 

bh) a mérés során a közcélú várakozóhelyeken elhelyezett járművek számát 

a tiltott módon várakozók számával meg kell növelni és a kapott eredményt 

– mint összes várakozási  igényt – kell a  rendelkezésre álló várakozóhelyek 

számához viszonyítani (%). 

35. c) A mérést és eredményét – időbélyeggel vagy időazonosítóval ellátott 

fényképfelvételekkel együtt – is dokumentálni kell és 5 évig meg kell őrizni. 

A  díjfizetési  kötelezettséggel  rendelkező  területet  határoló  területen  – 

amennyiben  ott  parkolási  feszültség  jelentkezik  –  korlátozott  várakozási 

övezet  kijelölésével,  vagy  a  díjfizetési  övezetben  degresszív,  progresszív, 

lépcsős díjrendszer alkalmazásával szükséges szabályozni. 

[…] 

35.17. a) P+R várakozóhely jelölhető ki olyan helyszínen, ahol: 

aa)  az  utazási  igények  szempontjából meghatározó  közösségi  közlekedési 

eszköz reggeli csúcsidei követési ideje 

aaa) helyi közforgalmú közlekedés esetében legfeljebb 10 perc, 

aab) helyközi közforgalmú közlekedés esetében legfeljebb 30 perc, és 

ab)  és  a  várakozóhelyek  átlagos  távolsága  a  közösségi  közlekedési 

megállóhelytől  legfeljebb  300  méter,  vagy  a  gyaloglás  időszükséglete  a 

parkoló  bejáratától  a  meghatározó  közösségi  közlekedési  eszköz 

megállóhelyéig  legfeljebb 5 perc,  (a gyaloglás  időszükségletét a hétköznap 

reggeli csúcsidő feltételei között, a szabályosan közlekedő gyalogos esetére 

kell megállapítani), és 

ac)  a  várakozóhely  szilárd  burkolattal,  víztelenítéssel,  valamint 

közvilágítással rendelkezik, és 

P+R várakozóhely kijelölése 
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ad)  a  meghatározó  közösségi  közlekedési  eszköz  megállóhelyéhez  a 

gyalogosok számára szilárd burkolatú, közvilágítással ellátott gyalogút vagy 

járda vezet. 

35.17. b) A várakozóhely kialakításánál törekedni kell a fásításra (árnyékoló 

növényzetre),  térfigyelő kamerák működtetésére, a közösségi közlekedésre 

vonatkozó  tájékoztatás  elhelyezésére. Gondoskodni  kell 50  férőhelyenként 

egy mozgáskorlátozottak részére kijelölt várakozóhelyről, melyet a közösségi 

közlekedés  megállóhelyéhez  legközelebb  kell  elhelyezni.  Amennyiben  a 

várakozóhelyet körbekerítették és a be‐,  illetve kihajtás ellenőrzött módon 

történik,  a  többletszolgáltatásért  díj  szedhető,  mely  mértékét  a  P+R 

várakozási hely kezelője határozza meg. 

35.17. c) A P+R parkolóhelyre utaló  jelzőtáblák elhelyezésével  szükséges a 

várakozóhelyet és megközelítését jelezni, amelyen célszerű feltüntetni: 

ca) a szabad férőhelyek számát, 

cb)  a  következő  közösségi  közlekedési  eszköz  indulásáig  hátralévő  időt, 

továbbá – amennyiben szükséges – 

cc) a nyitva tartás idejét, 

cd) a fizetendő díj mértékét. 

35.17.  d)  A  P+R  parkolóban  jól  láthatóan,  egyértelműen  és  rendszeresen 

frissítetten, magyarul, angolul és a  szükséges  további nyelveken közzé kell 

tenni a következő információkat: 

da) közösségi közlekedési térképet, 

db) közösségi közlekedési menetrendet, 

dc) a közösségi közlekedési eszközök megállóinak elérését segítő útbaigazító 

táblákat. 

A P+R parkoló működtetésével kapcsolatos  információk  (férőhely, helyszín, 

díjfizetés, egyéb szolgáltatások, meghatározó közösségi közlekedési eszköz, 

annak  reggeli  csúcsidei  követési  ideje)  gyűjtését  és  közzétételét  annak 

üzemeltetője végzi. 

35. A 200 férőhelyet meghaladó parkolási létesítményeknél (P+R, parkolóház, 

parkológarázs,  zárt  felszíni  parkoló)  a  szabad  parkolóhelyek  számát 

rendszerbe foglalt változtatható jelzésképű jelzőtáblákkal indokolt jelezni. 

[…] 

I. függelék 

Közúti fogalmak 

[…] 

o)  Kijelölt  várakozóhely:  az  úton  útburkolati  jellel,  jelzőtáblával  vagy 

mindkettővel kijelölt, a járművek várakozására kialakított terület. 

Fogalmak 



Mobilissimus Kft.  Velence város rövid távú parkolási koncepciója
 

 

 
109 

1/1975.  (II.  5.)  KPM–BM  együttes  rendelet  a  közúti  közlekedés  szabályairól 

(KRESZ)23 

[…] 

II. RÉSZ 

Közúti jelzések 

[…] 

Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

17. § (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: 

[…] 

e) „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét 

jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen 

kötelező elhelyezkedés módját (pl. a  jobb oldali kerekekkel a  járdára állva 

kell  várakozni)  (111.  ábra),  vagy  azt,  hogy  a  várakozóhely  kizárólag 

bizonyos  járművek  (pl.  csak  személygépkocsik 112. ábra,  csak  kerékpárok 

112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 

115/a. ábra)  részére van  fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, 

kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást 

ellenőrző  óra  (parkométer)  vagy  jegykiadó  automata  működtetése 

kötelező,  vagy  a  kiegészítő  tábla  jelezheti  azt  is,  hogy  várakozni  csak 

meghatározott  időtartamig  és  a  41.  §  (4)–(5)  bekezdésében  foglaltak 

megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító 

járművek  részére  fenntartott várakozóhelyet kiegészítő  tábla  (115. ábra) 

vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti; 

[…] 

 

 

 

 

 

 

e/2. ,,Várakozási övezet (zóna)'' (112/d. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 

a várakozás megengedett vagy – 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán 

feltüntetett  módon  –  a  ,,Várakozási  övezet  (zóna)  vége''  (112/e.  ábra) 

jelzőtábláig a várakozás feltételekhez kötött. 

[…] 

18. § (1) Az útburkolati jelek: 

                                                            
23 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1732.269099  
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[…] 

j)  várakozóhely  (155–156.  ábra);  az  egy  gépkocsi  várakozására  szolgáló 

helyet jelöli meg; 

(2) […] 

[…] 

c) a többi útburkolati jel fehér. 

83/2004.  (VI.  4.)  GKM  rendelet  a  közúti  jelzőtáblák  megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről24 

[…] 

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 

„A  közúti  jelzőtáblák megtervezésének,  alkalmazásának  és  elhelyezésének 

követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) 

I. Fejezet 

Általános előírások  

[…] 

4. A jelzőtáblák megtervezésének általános szabályai 

[…] 

4.2.  A  közúti  jelzőtáblák  csak  szaktervező  által  készített  és  közútkezelői 

hozzájárulással ellátott dokumentációk (forgalomtechnikai terv, diszpozíciós 

vázlat) alapján helyezhetők ki. 

[…] 

5. A jelzőtáblák elhelyezése az út mentén 

5.1. A jelzőtáblákat – az 5.2–5.4. pontokban említett kivételekkel – az úttest 

mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni. 

[…] 

VI. Fejezet 

Különleges szabályokat jelző táblák (E) 

[…] 

18.4. Várakozási övezet 

a)  Várakozási  övezetnek  olyan  területet  szabad  kijelölni,  amelynek  egész 

területén  a  várakozás  feltétel  nélkül,  vagy  feltételekhez  kötötten  (pl. 

meghatározott ideig és/vagy díjfizetési kötelezettséggel stb.) megengedett. 

                                                            
24 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85191.208943  
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b) Nem  alkalmazható  ez  a  jelzőtábla  az  olyan  területek  jelzésére,  ahol  a 

várakozás tilos. 

c)  A  „Várakozási  övezet”  jelzőtáblát  arra  a  területre  bevezető minden  út 

elején el kell helyezni, amely – több, egymással összefüggő útszakaszból álló 

– területen a várakozást feltételhez kötötték. 

d) A várakozási övezet kijáratainál a „Várakozási övezet vége” jelzőtáblákat 

kell alkalmazni. 

2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről25 

1. § E törvény alkalmazásában 

[…] 

f) szolgáltató: a központosított mobil értékesítésű szolgáltatást nyújtó vagy 

annak értékesítését végző szervezet, 

[…] 

2. § Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás 

a)  a  közúti  közlekedésről  szóló  törvény  szerinti  várakozási  (parkolási) 

közszolgáltatás, 

[…] 

3.  §  (1)  A  szolgáltató  […]–  köteles  biztosítani  a  központosított  mobil 

értékesítésű szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján. 

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét 

a) az állam 100%‐os tulajdonában álló vagy 

b) az állam 100%‐os tulajdonában álló szervezet 100%‐os tulajdonában álló, 

a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: nemzeti mobil fizetési 

szervezet)  által  működtetett  országosan  egységes  rendszer  (a 

továbbiakban:  nemzeti  mobil  fizetési  rendszer)  igénybevétele  útján 

biztosítja. 

4.  §  (1) A  nemzeti mobil  fizetési  szervezet  az  ügyfél  által  a mobil  fizetési 

rendszerben közölt rendelkezése szerint megvásárolja a központosított mobil 

értékesítésű szolgáltatást a szolgáltatótól, és azt továbbértékesíti az ügyfél 

számára. A szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony az igénybe vevő 

és a szolgáltató között jön létre. 

(2)  A  Kormány  rendeletben  előírhatja,  hogy  a  szolgáltatás  nemzeti mobil 

fizetési  rendszeren  keresztül  történő  megvásárlása  esetén  az  ügyfél  a 

szolgáltatás  díján  felül  –  a  Kormány  által  rendeletben  meghatározott 

mértékű – kényelmi díjat fizet a nemzeti mobil fizetési szervezet részére. 

                                                            
25 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142937.248457 

A parkolási közszolgáltatás 

központosított mobil értékesítésű 

szolgáltatás 

A szolgáltató köteles mobil fizetési 

rendszer útján biztosítani az 

értékesítést, a nemzeti mobil 

fizetési szervezet útján 
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(3) Az ügyfél és a nemzeti mobil  fizetési  szervezet között a központosított 

mobil értékesítésű  szolgáltatás nemzeti mobil  fizetési  rendszeren keresztül 

történő  megvásárlására  vonatkozó  jogviszony  tartalmát  és  az  ügyféltől 

átvett  pénzeszköz  védelmét  szolgáló  szabályokat  a  Kormány  rendeletben 

állapítja meg. 

5. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet 

a) az ügyfelek hozzáférési jogosultságának ellenőrzésével, 

b)  a  szolgáltatás  igénybevétele  ellenőrzésének  informatikai 

támogatásával, 

c) az időalapú szolgáltatás mérésével, 

d) az egyes ügyfeleket megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek 

ellenőrzésével 

kapcsolatos,  jogszabályban  meghatározott  szolgáltatásokat  nyújt  a 

szolgáltató részére. 

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató között a központosított 

mobil  értékesítésű  szolgáltatás  továbbértékesítésére  irányuló  jogviszony 

tartalmát a Kormány rendeletben állapítja meg. 

[…] 

9. § […] 

(2)15 A 2–5. §, a 8. § és a 11. § (1) bekezdése 2013. április 1‐jén lép hatályba. 

(3) 

10.  §17  A  2.  §  a)–c)  pontja  szerinti  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltató  a 

központosított mobil  értékesítésű  szolgáltatás  értékesítése  céljából  2014. 

július  1‐jéig  veheti  igénybe  az  erre  a  célra  kialakított  és  üzemeltetett,  e 

törvénytől eltérő mobil fizetési rendszert. A nemzeti mobil fizetési szervezet a 

nemzeti  mobil  fizetési  rendszer  működését  a  2.  §  a)–c)  pontja  szerinti 

szolgáltatás tekintetében legkésőbb 2014. július 1‐jétől biztosítja. 

356/2012.  (XII. 13.) Korm.  rendelet a nemzeti mobil  fizetési  rendszerről  szóló 

törvény végrehajtásáról26 

[…] 

III. FEJEZET 

A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 

13. A szolgáltatói szerződés tartalma, létrejötte 

28. § (1) A szolgáltatói szerződés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet 

harmadik  személyek  részére  továbbértékesíti a  szolgáltató által nyújtott 

központosított  mobil  értékesítésű  szolgáltatást  és  támogatási 

                                                            
26 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157039.261457  

A nemzeti mobil fizetési szervezet 

a szolgáltatóval szerződést köt, 

melynek keretében a szolgáltatást 

– díj ellenében ‐ továbbértékesíti 
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szolgáltatásokat  nyújt  a  szolgáltató  részére,  a  szolgáltató  pedig 

továbbértékesítési díjat fizet a nemzeti mobil fizetési szervezet részére. 

[…] 

29. § (1) A szolgáltatói szerződés megkötését 

a) az Nmftv. 2. § a)–c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé a 

nemzeti mobil fizetési szervezet kezdeményezi, 

[…] 

(2)  A  nemzeti  mobil  fizetési  szervezet  a  szolgáltatói  szerződés 

megkötéséhez szükséges információk közlésére hívhatja fel a szolgáltatót, 

a teljesítéshez szükséges ésszerű határidő megállapításával. 

(3) A (2) bekezdés szerinti információk szolgáltatását követő 30 napon belül 

a nemzeti mobil fizetési szervezet szolgáltatás‐bevezetési javaslatot tesz a 

szolgáltató részére, amelyben meghatározza 

a) a mobil fizetési termék bevezetésének napját, 

b) a nemzeti mobil fizetési rendszerhez való csatlakozás műszaki feltételeit, 

c) azokat a feltételeket, amelyeket a szolgáltatónak a mobil fizetési termék 

meghatározásakor figyelembe kell vennie, 

d)  az  ügyfelek  tájékoztatásával  kapcsolatos  teendőket  a mobil  fizetési 

termék bevezetésével összefüggésben. 

(4) A szolgáltatói szerződés a szolgáltatás‐bevezetési  javaslat szolgáltató 

általi elfogadását követően írásban, határozatlan időre jön létre. A felek a 

szolgáltatói szerződésben e rendelet rendelkezéseitől nem térhetnek el. 

(5) A szolgáltatói szerződés létrehozásával, a továbbértékesítés kiépítésével 

kapcsolatos költségeiket a felek maguk viselik. 

29/A.  §  (1)  A  szolgáltatói  szerződéssel  létrejött  jogviszony  keretében  a 

várakozási  (parkolási)  közszolgáltatást  nyújtó  szolgáltató  köteles  –  a 

nemzeti mobil fizetési szervezet (2) bekezdés szerinti közreműködésével – a 

jegykiadó  automatáin  vagy  a  közterületi  parkolással  kapcsolatos 

tájékoztató  tábláin  a  nemzeti  mobil  fizetési  rendszer  használatával 

kapcsolatos  információkat  megjelenítő  feliratot  elhelyezni,  és  azon 

feltüntetni: 

a) a várakozási terület zónakódját, 

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet internetes oldalának címét és a vásárlási 

mobilalkalmazásának elérési címét, 

c) valamennyi hatályos viszonteladói szerződéssel rendelkező viszonteladóra 

vonatkozóan a vásárlással kapcsolatos információkat. 
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(2) Az  (1) bekezdés szerinti  feliratok egységes  formáját és adattartalmát a 

nemzeti mobil  fizetési  szervezet határozza meg és gondoskodik a  feliratok 

előállításáról. 

(3) A  várakozási  (parkolási) közszolgáltatást nyújtó  szolgáltató a 29. §  (3) 

bekezdés a) pontja  szerinti  időpontig, valamint  szükség esetén évente egy 

alkalommal március 1‐jéig a saját költségén biztosítja az (1) bekezdés szerinti 

feliratok elhelyezését. 

(4)  A  viszonteladó  megtéríti  a  feliratok  cseréjének  indokolt  költségét  a 

nemzeti  mobil  fizetési  szervezet  részére,  ha  a  feliratok  cseréje  a 

viszonteladónak felróható ok miatt szükséges. 

30. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az üzletszabályzat szolgáltatóra 

vonatkozó rendelkezésében a 7. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 

a következőket rögzíti 

a) a szolgáltatói jogviszony részletes tartalmát, a támogatási szolgáltatások 

minőségére és biztonságára vonatkozó feltételeket, 

b)  a  hibaelhárításra  és  a  támogatási  szolgáltatások  szünetelése  esetén 

irányadó szabályokat, 

c) a továbbértékesítési díjelszámolásának és kifizetésének, továbbá a túlzott 

mértékű továbbértékesítési díjvisszatérítésének részletes szabályait, és 

d)  a  35.  §  szerinti  kötbér  megállapításának  és  megfizetésének  részletes 

szabályait. 

(2) A szolgáltatói szerződés valamely feltételének egyoldalú módosítására, az 

arra  vonatkozó  értesítésre  és  az  ahhoz  kapcsolódó  azonnali  hatályú 

felmondásra a 7. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél alatt 

a szolgáltatót kell érteni. 

14. A továbbértékesítési díj 

31. § 16 A továbbértékesítési díj alapja az ügyfél által a 8. § (1) bekezdése 

szerint  fizetendő  díj  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  összege, 

mértéke 

a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén 10%, 

[…] 

(2)  A  (1)  bekezdés  szerinti  díjak  az  általános  forgalmi  adót  nem 

tartalmazzák. 

32.  §  (1)17 A  nemzeti mobil  fizetési  szervezet  havonta,  a  tárgyhónapot 

követő  hónap  ötödik  napján  elszámolási  összesítőt  küld  a  szolgáltató 

részére a tárgyhónapban értékesített mobil fizetési termék mennyiségéről 

és értékéről. 

(2) Ha a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napja nem a hónap első 

napjára esik, az (1) bekezdéstől eltérően az első elszámolási időszak a mobil 

A továbbértékesítési díj az ügyfél 

által fizetendő díj nettó 

összegének 10%‐a 
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fizetési termék értékesítésének kezdő napján kezdődik és az azt követő hónap 

végéig tart. 

(2a) Az elszámolási összesítőben a  szolgáltató által  kifogásolt  tételekről a 

felek az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztetnek, 

és  ennek  eredménye  alapján  a  nemzeti  mobil  fizetési  szervezet  a 

tárgyhónapot  követő  15.  napig  teljesítésigazolást  állít  ki.  A  fennmaradt 

vitás  tételekre  vonatkozóan  a  felek  egyeztetést  követően  a  tárgyhónapot 

követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el. 

(3) Az elszámolási időszakban a mobil fizetési szervezet által értékesített, a 

teljesítésigazolásban  igazolt mobil  fizetési  termékek  után  a  szolgáltatót 

megillető díj a  tárgyhónapot  követő 30. napig, a  szolgáltató nevében a 

nemzeti mobil fizetési szervezet által kiállított számla alapján esedékes. 

15. A támogatási szolgáltatások 

33. § (1) A szolgáltatói szerződés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet az 

Nmftv.  5.  §  (1)  bekezdése  szerinti  szolgáltatások  körében  az  e  §‐ban 

meghatározott támogatási szolgáltatásokat nyújtja a szolgáltató részére. 

(2) A várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítésével kapcsolatban a 

nemzeti mobil fizetési szervezet 

a)  beazonosítja  az  ügyfelet,  és  megvizsgálja  a  szolgáltatás 

igénybevételének jogosultságát, 

b) elindítja és leállítja a szolgáltatást, 

c) megállapítja a parkolási időt, 

d)  adatot  szolgáltat  a  szolgáltató  ellenőre  számára  és  informatikai 

támogatást nyújt az ellenőrzéshez, 

e) kiválasztja a zónának megfelelő tarifát és kiszámítja a parkolási díjat, 

f) figyelembe veszi a zóna sajátos szabályait, 

g)  kezeli  a  szolgáltató  szolgáltatásával  szemben  felmerülő 

ügyfélpanaszokat. 

h)  kezeli  az  ügyfelek  által  téves  zónakijelöléssel  indított  parkolások 

elszámolását az érintett szolgáltatók között, 

i) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak. 

[…] 

(5) A  szolgáltatóval  kötött megállapodás  alapján  a  nemzeti mobil  fizetési 

szervezet  jogosult  olyan  támogatási  szolgáltatás  nyújtására,  amelynek 

keretében a szolgáltató javára elvégzi a mentességre vagy kedvezményekre 

való  jogosultság  ellenőrzésével  és  igazolásával  kapcsolatos  egyes 

feladatokat. 

16. Rendelkezésre állás, kötbér 

A nemzeti mobil fizetési szervezet 

által nyújtott szolgáltatások 
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34.  §  (1) A  nemzeti mobil  fizetési  szervezet  a  szolgáltató  felé  biztosítja  a 

nemzeti mobil fizetési rendszer e §‐ban meghatározott szintű rendelkezésre 

állását. 

(2) A szolgáltató mobil fizetési termékeinek az ügyfelek számára a nemzeti 

mobil  fizetési  rendszeren  keresztül  havi  szinten  legalább  98%‐ban 

elérhetőnek kell lennie. A mobil fizetési termék akkor minősül elérhetőnek, 

ha a mobil fizetési rendszer képes az adott mobil fizetési termékre vonatkozó 

ügyfélrendelkezések  fogadására  és  feldolgozására,  legalább  egy  csatorna 

igénybe vételével. 

(3)  A  nemzeti  mobil  fizetési  rendszernek  az  ellenőrzések  informatikai 

támogatásához havi szinten legalább 98,5%‐ban elérhetőnek kell lennie. 

(4) A rendelkezésre állási kötelezettség a nemzeti mobil fizetési szervezetet 

az  érdekkörében  terheli.  A  rendelkezésre  állás  elmulasztása  –  további 

vizsgálat  nélkül  –  annyiban  a  nemzeti mobil  fizetési  szervezet  érdekkörén 

kívül következik be, ha az a közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltató 

szolgáltatási  paraméterei,  vagy  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás 

rendelkezésre állásának a hiánya miatt következett be. 

35. §  (1) Ha a nemzeti mobil  fizetési  rendszer egy naptári hónapban nem 

teljesíti  az  e  rendeletben  meghatározott  rendelkezésre  állási  szintet,  a 

nemzeti mobil fizetési szervezet a (2) bekezdésben meghatározott mértékű 

kötbért fizet a szolgáltató részére. 

[…] 

 

 


