
Megyei Jogú 
város

5 perces szabály Utólagos bemutatás Díj 
megfizetéséne
k módja

Jogszabály Honlap

Nyíregyháza Igen 3 napon belül. Pótdíj fejében Jegy, 
mobiltelefon, 
bérlet, parkoló 
kártya

NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 
44/2006.(XI.28.) KGY 
rendelete

http://www.nyirvv.hu/im
ages/dokumentumok/par
kolas/parkolorendelet/pa
rkolo_rendelet.pdf

Miskolc Igen 5 napon belül, korlátozottan, 
pótdíj nélkül (A parkolójegy 
bemutatás lehetőségével naptári 
hónaponként legfeljebb egy 
alkalommal élhet a gépjármű 
üzemben tartója, ha a bemutatás 
időpontjában az adott gépjárműre 
nincs jogosulatlan parkolási 
esemény miatt kiszabott várakozási 

Chip kártya, 
parkolóbérlet, 
mobiltelefon, 
jegy

Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének
26/2010. (VI. 30.) sz. 
rendelete Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel 
történő díjköteles 
várakozás szabályairól

http://www.regioparkmis
kolc.hu/sites/default/files
/dokumentumok/26-
2010._jarmuvel_torteno_
dijkot_varakozas_szabal
yairol_2015.06.20._hatal
y4.pdf

http://www.nyirvv.hu/images/dokumentumok/parkolas/parkolorendelet/parkolo_rendelet.pdf
http://www.nyirvv.hu/images/dokumentumok/parkolas/parkolorendelet/parkolo_rendelet.pdf
http://www.nyirvv.hu/images/dokumentumok/parkolas/parkolorendelet/parkolo_rendelet.pdf


díj tartozás)

Eger Nincs Nincs Parkolójegy, 
bérlet, 
engedély, 
mobiltelefon, 
bankkártya

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
17/1998. (V. 20.) rendelete
a fizető várakozóhelyek 
kijelöléséről és használatá
nak szabályozásáról 

Salgótarján Nincs Nincs parkolójegy, 
parkolási 
bérlet, 
parkolási 
engedély, 
parkolási 
igazolvány, 
mobiltelefonos 
parkolás

Salgótarján Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 
24/2014.(X.29.)  
önkormányzati rendelete a 
közterületi várakozóhelyek
kijelöléséről és 
használatának 
szabályozásáról

http://www.kozadat.salg
otarjan.hu/docs/news/23
5114.pdf

Békéscsaba Igen Nincs rendelkezés, vita esetén 
ügyfélszolgálat (3 § A várakozási 
díjat a tervezett parkolás 
időtartamára előre kell megfizetni, 
legkésőbb a 
várakozási esemény megkezdésétől 
számított első 5 percen belül.)

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 21/2010. 
(VI.28) önkormányzati 
rendelete a fizető-
parkolóhelyek 
működésének és 
igénybevételének rendjéről

http://www.bekescsaba.h
u/download.fcgi/22479_
0_0_Fizetoparkol
%F3helyek_muk%F6d
%E9s%E9nek_%E9s_ig
%E9nybev%E9tel
%E9nek_rendj
%E9rol_..pdf

Szeged Nincs (bár itt van 
lehetőség 
parkolószelvény 
előzetes 
megvásárlására és 
azonnali kitöltésére)

Korlátozott (parkolási bérlet 15 
napon belül mutatható be 
bemutatási díj ellenében, a 
mozgáskorlátozott igazolványra 
ugyanez nem vonatkozik) 
Méltányosságból a pótdíj 75 %-a 
elengedhető, ha az ügyfél kétséget 
kizáróan bizonyítja, hogy a 

Parkolószelvén
y (kézzel 
kitölthető), 
mobiltelefonos 
parkolás, bérlet

Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének  25/2010. 
(VI.30.) önkormányzati 
rendelete a fizető parkolási
rendszerről

http://www.szepark.hu/d
okumentumok/dir4/282_
5_25_2010_28_2014_h.
pdf



díjfizetés nélküli várakozás számára
nem volt felróható.

Szolnok Igen (5 § E 
rendeletben 
meghatározott 
pótdíjat és 
várakozási 
esetenként plusz 1 
óra várakozási díjat 
kell fizetni, ha: a) ha 
a jármű díjfizetési 
kötelezettség nélkül 
várakozik (a 
gépjármű 
elhelyezésétől 
számított 5 percen 
túl)

- Mozgáskorlátozottak esetében, ha 
az igazolvány ki volt helyezve, 
azonban annak száma és jogosultja 
nem volt ellenőrizhető, 60 napon 
belül, kezelési költség ellenében;
- egyéb esetekre nincs kifejezett 
rendelkezés, de az 5 perces szabály 
nem érvényesíthető különben
- Ellentmondásos az 5 perces 
szabállyal a 3. § (2) szerinti 
rendelkezés, amely az ellenőrzést 
követően az üzemeltető által 
bizonyítottan nem ellenőrizhetően 
kihelyezett jegyet pótlólag már nem 
fogadja el

Parkolójegy, 
parkoló 
automatából 
váltott 
szelvény, 
bérlet, 
mobiltelefon, 
Szolnok kártya

17/2001. (V.24.) 
önkormányzati rendelet 
Szolnok város helyi 
parkolási rendjéről

http://nhszszolnok.hu/us
erfiles/Rendelet/parkolas
i_rendelet_2016.pdf

Kecskemét Nincs kifejezetten, 
de az utólagos 
bemutatásnál 
szabályozzák

Van, de feltételekkel:
Ha a jármű várakozóhelyen 
díjfizetés nélkül várakozik a Kkt. 
15/C. § (1) bekezdése szerinti 
pótdíjat kell fizetni.
2. A kiszabott pótdíj a kiszabásától 
számított 10 napon belül benyújtott 
kérelem alapján törölhető, ha:
    a) a pótdíj kiszabását megelőző 
két éven belül a kérelmezővel 
szemben a várakozásra vonatkozó 
szabályok megszegése miatt pótdíjat
nem szabtak ki, vagy
    b) a kérelmező érvényes 
parkolójegy becsatolásával igazolja,

jegykiadó 
automatával, 
átalánydíjas 
bérlettel, kézi 
díjszedéssel és 
mobiltelefonos 
díjfizetési 
rendszer

Fizető-várakozóhelyek a 
közutak igazgatásáról 
szóló 19/1994. (V. 31.) 
KHVM rendelet 

http://kecskemet.hu/doc/
28-2010-vi-241_1.pdf



hogy a várakozási díjat megfizette 
és az előírásszerűen kihelyezett 
parkolójegy rajta kívülálló okokból 
nem volt látható vagy pénzváltás 
miatt legfeljebb 5 perc 
késedelemmel váltotta meg a jegyét,
vagy
c) a kérelmező mozgáskorlátozott 
igazolvánnyal, parkolási bérlettel, 
díjmentességet igazoló kártyával 
rendelkezik és azt egy éven belül 
legfeljebb második alkalommal nem
helyezte ki.

Debrecen nincs nincs Parkoló jegy 
(automatából), 
mobiltelefon, 
bérlet

DEBRECEN MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 
48/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelete 
Debrecen közigazgatási 
területén a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó 
várakozási területek 
járművel történő 
használatának szabályairól

http://dvparking.hu/inde
x.php?
content=kapcsolodo_jog
szabalyok

Székesfehérvár parkolójegy 
automatákból, 
az 
üzemeltetőnél 
előre 
megváltott 
elektronikus 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése 52/2015. 
(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
parkolási rendjéről 

http://www.varosgondno
ksag.hu/index.php?
pg=page_53139



NFC kártyával,
mobiltelefonon
keresztül.

Tatabánya Nincs rendelkezés (a
parkolószelvény 
előre is megváltható 
és helyben 
kitölthető)

Nincs rendelkezés (a 
parkolószelvény előre is 
megváltható és helyben kitölthető)

mobiltelefon, 
előre 
megváltandó 
parkolószelvén
y,bérlet, 
Tatabánya 
Kártya

Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 28/2012. 
(IV.28.) önkormányzati 
rendelete a fizető 
várakozás rendjéről

http://tatabanya.hu/foold
al/gyorskereso/info/park
olas/rendelet

Veszprém Nincs rendelkezés Nincs rendelkezés Parkoló 
szelvény 
automatából, 
parkoló kártya, 
mobiltelefon, 
bérlet és 
mozgáskorlátoz
ott igazolvány 

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 30/2012. 
(V.31.) önkormányzati 
rendelete Veszprém város 
fizető parkolási 
rendszerének 
szabályozásáról 

http://www.vkszrt.hu/me
dia/csikicsuki/files/1230
kr5.pdf

Győr Az ellenőr 
elfogadhatja az 
érvényes 
parkolójegyet, az 
ellenőrzési-
dokumentálási 
szakasz végéig, ha a 
Használó önkéntesen
és nyilvánvalóan 
jegyváltás 
szándékával volt 
távol. (Rendelet 11. 
§)

Van rendelkezés, feltételekkel: a 
rendelet 
13 § -a alapján akkor mentesülhet a 
pótdíj megfizetése alól, ha a 
parkolási pótdíjjal érintett időszakra 
vonatkozó érvényes bérletét, 
lakossági parkolási bérletét, 
érvényes parkolási jegyét, vagy 
mozgáskorlátozott igazolványát – 
annak ellenőrizhetetlen módon 
történő kihelyezése esetében – 3 
munkanapon belül bemutatja az 
ügyfélszolgálaton.

Parkoló jegy 
(automatából), 
mobiltelefon, 
bérlet

GYŐR MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNA
K KÖZGYŰLÉSE 
17/2013. (VI.18.) ÖK. 
RENDELETE A FIZETŐ-
PARKOLÓHELYEK 
ÜZEMELTETÉSÉNEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAIRÓL

http://gyorszol.hu/index.
asp?
i=52&t=b&view=i&id=2
18&s=0/



Nem élhet ezzel a lehetőséggel, ha 
30 napon belül már egyszer 
bemutatta utólag.

Szombathely

Pécs Nincs rendelkezés Feltételekkel, meghatározott 
esetekben (13. § (7) bek.):
8 napon belül lehet kérni, a pótdíj 
törlésre kerül, ha bemutatja:
a) üzemeltető által kiállított 
rendszámmal ellátott eredeti 
behajtási vagy parkolási engedélyt, 
b) eredeti parkolójegyet – 
amennyiben pótdíjazás során 
készült képeken a jegy sorszáma 
egyértelműen beazonosítható, és az 
a pótdíjazás időpontjában érvényes 
volt, 
c) egyéb parkolásra jogosító eredeti 
igazolványt – amennyiben a 
pótdíjazás során készült képeken az 
igazolvány sorszáma egyértelműen 
beazonosítható, és az a pótdíjazás 
időpontjában érvényes volt, az 
üzemeltetőnek bemutatja, a pótdíjat 
törölni kell.

Parkolójegy, 
chipkártya, 
mobiltelefon, 
bérlet

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Közgyűlésének 49/2011. 
(X.31.) önkormányzati 
rendelete Pécs Város 
környezetkímélő forgalmi 
rendjéről, a fizetőparkoló-
helyek működtetéséről, 
valamint a várakozási 
díjakról

http://www.biokom.hu/le
toeltes/file/112-pecs-
megyei-jogu-varos-
oenkormanyzata-
koezgyulesenek-492011-
x31-oenkormanyzati-
rendelete-pecs-varos-
koernyezetkimelo-
forgalmi-rendjerol-a-
fizetoparkolo-helyek-
mukoedteteserol-
valamint-a-varakozasi-
dijakrol

Szekszárd Nincs rendelkezés Korlátozott:
Kezelési költség megfizetése 
mellett, 1 munkanapon belül kell 
bemutatnia érvényes bérletet, 
kedvezményes bérletet, 
igazolólapot, várakozási engedélyt, 
Nem rendszámra szóló engedély 
utólagos bemutatása nem 

parkoló jegy 
(automatából), 
bérlet, 
kedvezményes 
bérletet, 
mobiltelefonos 
parkolás 
igazolólap, 

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 5/2015. 
(II. 11.) önkormányzati 
rendelete a közterületi 
parkolók üzemeltetéséről 
és a parkolási díjakról

http://vagyonkezelokft.h
u/index.php/parklas/dijz
onak



lehetséges. várakozási 
engedély

Kaposvár Nincs rendelkezés Nincs rendelkezés p arkolójegy , 
p arkolókárty a,
bérlet, vagy 
mobiltelefonos

Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 58/2010.
(XI.17.) önkormányzati 
rendelete a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről

https://kph.kaposvar.hu/i
ndex.php?
page=laws&lang=1&wid
th=1024&F=2&T=1&pr
n=0

Zalaegerszeg Utólagosan 
bemutatható

Van rendelkezés: Rendelet 10 §:
(4) Amennyiben a gépjármű 
üzembentartója az ellenőrzés 
időpontjában érvényes 
parkolójeggyel vagy rendszámhoz 
kötött parkoló bérlettel rendelkezett,
de azt nem jelen rendelet előírásai 
szerint helyezte el, vagy a 
parkolójegy érvényességének kezdő
időpontja és az ellenőrzés időpontja 
között nem telt el 5 percnél 
hosszabb idő, akkor az érvényes 
parkolójegy vagy a rendszámhoz 
kötött parkoló bérlet az ellenőrzés 
napjától számított 8 naptári napon 
belül bemutatható az üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodájában.

(5)     Amennyiben a bemutatott 
parkolójegy vagy rendszámhoz 
kötött bérlet a (4) bekezdésben 
foglaltaknak megfelel, akkor az 

Parkoló jegy, 
parkoló bérlet, 
mobiltelefonos 
parkolás, 
Egerszeg 
Kártya, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 
19/1997. (V.22.) 
önkormányzati rendelete
a fizető parkolók 
működéséről és 
igénybevételük rendjéről

http://www.zegparkolo.h
u/jogszabalyok.html



üzemeltető a várakozási díj- és 
pótdíjfizetési kötelezettséget törli a 
nyilvántartásból. A parkolójegy 
vagy a rendszámhoz kötött bérlet 
utólagos bemutatásának 
lehetőségével naptári hónaponként 
legfeljebb egy alkalommal élhet a 
gépjármű üzembentartója.


	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

