Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

a 24/2019. (XI.21.) Ör-el módosított

18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1)
A rendelet szabályait kell alkalmazni Veszprém város közigazgatási
területén belül - a helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánúton, tereken, parkokban és egyéb
közterületeken - az 1. mellékletben kijelölt, díjfizetés alapján használható
várakozási övezetben (továbbiakban: övezet) a három vagy annál többkerekű
járművel történő várakozásra (parkolásra).
(2) A rendelet hatálya alá tartozó övezetben a járművel történő várakozás
biztosítására szolgáló közszolgáltatást Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja, szerződés alapján a teljesítési segéd a VKSZ
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VKSZ).
(3) Az övezet üzemeltetési ideje:
a)
b)

2. §

(1)

díjfizetési kötelezettség munkanapokon 7.00-17.00 óra között áll fenn,
hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon, december 24-től január
1-jéig terjedő időszakban a parkolók igénybevétele ingyenes.
Az övezetben a várakozás:
a)
parkoló szelvénnyel,
b)
parkolókártyával,
c)
parkolási
szolgáltatás
mobiltelefonon
keresztül
történő
igénybevételével,
d)
bérlettel,
e)
elektronikus bérlettel, vagy
f)
mozgáskorlátozott személyt szállító-, és betegszállító jármű
esetében a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri
rendeletben meghatározott módon történhet.

(2) A minimális várakozási díjat a 2. melléklet határozza meg.
(3) A parkoló szelvényt a parkoló környezetében elhelyezett jegykiadó
automatákból - a parkolás helyszínére érkezést követően azonnal - meg kell
vásárolni. A parkoló szelvény érvényességi idejét a szolgáltatást igénybe
vevő a 2. melléklet - az övezetre meghatározott minimális várakozási díj figyelembe vételével szabadon állapítja meg. Az automaták az e célra
rendszeresített
és
a
VKSZ
Parkolási
Csoportjánál
igényelhető
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parkolókártyával vagy 10, 20, 50, 100 és 200 forintos pénzérmékkel
működnek.
(4) Az automaták által kiadott parkoló szelvényen a parkoló gépjármű
rendszáma, az érvényesség helyének megnevezése és a parkolási idő lejárta
(év, hó, nap, óra, perc) feltüntetésre kerül. A parkoló szelvényt a gépjármű
első szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető
módon kell elhelyezni.
(5) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon kell elhelyezni a járműben.
(6) A parkolás megkezdését követően a mobiltelefonos parkolást azonnal el kell
indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően
lehet a parkolóban hagyni.
3. § (1) Parkolási célra a következő típusú bérletek vásárolhatóak:
a)
b)
c)
d)

teljes árú, forgalmi rendszámhoz kötött bérlet (kombinált: piros, zöld
és sárga zónára; zöld zónára; sárga zónára),
kedvezményes lakossági bérletek, és társasházi bérlet a rendeletben
meghatározottak szerint,
kedvezményes intézményi bérletek a rendeletben meghatározottak
szerint,
kedvezményes bérletek országgyűlési-, helyi önkormányzati-, helyi
nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint önkormányzati külső
szakértők részére a rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A parkolás céljára szolgáló bérletek a 2. mellékletben meghatározott
díjtételek alapján vásárolhatóak meg. A 3,5 tonna önsúly feletti járművekre
bérlet nem váltható.
(3) Teljes árú forgalmi rendszámhoz kötött bérlet egy, vagy több naptári
hónapra, vagy naptári évre szólóan vásárolható meg.
(4) A kedvezményes lakossági bérletek és a társasházi bérlet naptári
negyedévre vagy egy naptári évre szólóan vásárolhatóak meg.
(5)

A kedvezményes intézményi bérletek, az országgyűlési-, helyi
önkormányzati-, nemzetiségi önkormányzati képviselők, önkormányzati
külső szakértők kedvezményes (forgalmi rendszámhoz kötött, vagy
forgalmi rendszámhoz nem kötött biankó) bérlete egy naptári évre szólóan
vásárolható meg.

(6)

A (3)-(5) bekezdés szerinti időtartamra megvásárolt bérlet a vásárlás
napjától érvényes. A bérlet a megvásárlást napját megelőző időszakban
keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség alól nem mentesít.
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(7) A biankó bérlet utólagos bemutatása nem mentesít a pótdíjfizetési
kötelezettség alól.
4. § (1) A bérleteket VKSZ Parkolási Csoportja forgalmi rendszámra szólóan –
sorszámozással ellátva és nyilvántartva – állítja ki az 1. § (1) bekezdésben
meghatározott várakozási díjfizetési kötelezettséggel érintett járművekre.
Egy bérlethez egy forgalomi rendszám tartozhat. A biankó bérletek
esetében a nyilvántartások forgalmi rendszámot nem tartalmaznak.
(2) Forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet módosítása, megrongálódása
esetén a bérlet cseréje a 2. melléklet szerinti kezelési költség befizetésével
egyidejűleg történik.
(3) A bérletet fajtájától függően az első szélvédőre belülről felragasztva, vagy
a szélvédő mögötti műszerfalra kívülről jól látható és ellenőrizhető módon
kell elhelyezni.
5. § A parkolási szolgáltatás mobiltelefon útján a parkoló területen feltüntetett
telefonszámra behívással vehető igénybe.
6. § (1) A várakozási díj alapján használható parkolók üzemeltetési rendjét a
helyszínen jól láthatóan, de a forgalmat nem zavaró módon, tájékoztató
táblán kell közzétenni.
(2) A fizető parkoló övezet kezdetét jelző táblán közölni kell:
a)
b)
c)

a várakozási díjakat, a pótdíjakat,
az üzemeltetési időpontokat, és
a zóna színét

(3) Parkolójegy kiadó automatán kihelyezett információs táblán közölni kell:
a)
b)
c)

a díj és pótdíj mértékét, annak megfizetésének módját,
a nem őrzött várakozóhelyre való utalást, és
a VKSZ Parkolási csoport címét, telefonszámát

7. § (1) Az övezet területi lehatárolását és az azon belüli zónabeosztást az 1.
melléklet tartalmazza.
(2) A kellő észlelhetőség és jobb elkülöníthetőség érdekében a zónák jelölése
különböző – piros, zöld és sárga – színekkel történik. A zónahatároknál
elhelyezett „Fizető parkolási övezet” kezdetét jelző táblák kiegészítő tábláin
az adott zóna színe is feltüntetésre kerül, valamint a zónára vonatkozó
díjfizetés összege.
(3) A bérletek érvényessége díjtól függően szólhat a teljes övezetre, illetve a
zöld vagy sárga zóna területének használatára. A zöld zónára kiadott
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bérletek érvényessége kiterjed a sárga zónára is. A piros és zöld zónában a
bérletek egyes parkoló területeken csak korlátozással vagy egyáltalán nem
használhatóak. A korlátozások díj-visszatérítési kötelezettséget nem
keletkeztetnek. A korlátozásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1)

Mentességet élveznek:
a) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a megkülönböztető fényés hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek,
b) a sárga villogó figyelmeztető jelzést használó - munkát végző kommunális járművek,
c) közérdekből történő veszély-, vagy hibaelhárítást végző, vagy kiszolgáló
járművek, valamint
d) a zöld forgalmi rendszámmal felszerelt elektromos járművek

(2) Korlátozott időtartamban mentességet élveznek:
a)

sürgősségi orvosi ellátást végző személy részére kiállított várakozási
engedéllyel rendelkező járművek munkavégzésük során legfeljebb
hatvan perc időtartamra,

b)

az áruszállítást végző járművek az üzleti rakodás, áruszállítás, a
tényleges rakodási tevékenység időtartamára, feltéve, ha a várakozás
az út menti leállással biztosítható, és a rakodás időtartama az egy
órát nem haladja meg, továbbá a rakodás délelőtt 9 óráig
lebonyolításra kerül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételnek meg nem felelő várakozás a
2. mellékletben meghatározott díjfizetési kötelezettséget vonja maga után.
9. § A piaci napokon - kedden és pénteken- a parkolás ingyenes a Nyugdíjasháznál
(Veszprém, Völgyikút utca 2.) lévő parkolóban azoknak a természetes
személyeknek, egyéni vagy társas vállalkozóknak, akiknek, vagy amelyeknek a
VKSZ Piac és vásárcsarnok csoporttal területbérleti vagy asztalbérleti
szerződésük van.
10. § (1) Veszprémben bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával és érvényes
Veszprém Kártyával rendelkező természetes személyt 1 db saját tulajdonú
gépjárművére vonatkozóan naptári évenként az alábbi kedvezmény illeti
meg, feltéve, hogy pótdíjtartozása nincsen:
a) már meglévő parkolókártya esetén annak 6.000,- Ft értékű feltöltésére
jogosult a VKSZ Parkolási csoportjánál (Veszprém, Bagolyvári utca 1.)
b) 2.000,- Ft kártyakészítési költség megfizetésével 6.000,- Ft értékű
parkolókártya vásárlására jogosult a VKSZ Parkolási csoportnál (Veszprém,
Bagolyvári utca 1.)

4

(2) A kedvezményes parkolás az Óváros téri, a Kórház utcai, a Brusznyai utcai
(McDonald’s melletti), a Szent Imre téri (a Bástya áruház mögötti terület),
és a Vörösmarty téri parkolókra nem érvényes.
(3) A Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy a
rendelet 2. melléklet szerint - természetes személynek értékesíthető - éves
teljes áru bérlet árából a Veszprém Kártya megfelelő szelvényének
bemutatása mellett 5.000,- Ft kedvezményre jogosult, amennyiben nem
igényel a (1) bekezdésben meghatározott parkolókártyát.
11. § (1) Az övezeten belül bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes
személyek, ha a lakcím szerinti ingatlanhoz udvar nem tartozik –
lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett természetes személy
tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött
kedvezményes lakossági bérletre jogosultak a lakóhelyükhöz legközelebb
eső utcai, vagy zárt parkoló területre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérlet más parkoló területre, vagy más forgalmi
rendszámú gépjárműre nem érvényes. A bérlet árát a 2. melléklet
tartalmazza. A kedvezményes lakossági bérlet a bérleten meghatározott
egyes parkoló területeken belül is csak korlátozással használható, a
korlátozást a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Kossuth utca 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. szám alatti épületekben és a
Cserhát 7. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
természetes személyek lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett
természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött kedvezményes lakossági bérletre jogosultak a Posta
szervizútján lévő parkolóban és a Cserhát piros zónában lévő parkolóiban.
(4) A (3) bekezdés szerinti bérlet más parkoló területre, vagy más forgalmi
rendszámú gépjárműre nem érvényes. A bérlet árát a 2. melléklet
tartalmazza.
12. §

A Kossuth utca 10. szám alatti társasház 20 db - a Budapest úti fizető
övezetben történő parkolásra - a társasház tulajdonosai tulajdonában lévő
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
társasházi bérletre jogosult. A bérleteket a VKSZ Parkolási Csoportja a
társasházközösség döntése alapján állítja ki.

13. §

A Kossuth utca 6. szám alatti társasház 15 db – a zöld zónában vagy a
sárga zónában történő parkolásra - a társasház tulajdonosai, bérlői
tulajdonában lévő gépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött
kedvezményes társasházi bérletre jogosult. A bérleteket a VKSZ Parkolási
Csoportja a társasházközösség döntése alapján állítja ki.

14. § (1) Az övezeten kívül a Vár utcában, az Óváros téren, a Rákóczi utcában, a
Kossuth utca 1., 3., szám alatti épületekben bejelentett lakóhellyel
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rendelkező természetes személyek lakásonként 2 db, az adott lakásba
bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira
szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes lakossági bérletre
jogosultak a Cserhát piros zónában lévő parkolóiban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérlet más parkoló területre, vagy más forgalmi
rendszámú gépjárműre nem érvényes. A bérlet árát a 2. melléklet
tartalmazza.
(3)

Az övezeten kívül a Szabadság tér 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
valamint a Virág Benedek u. 2. szám alatti épületekben bejelentett
lakóhellyel rendelkező természetes személyek lakásonként 2 db, az adott
lakásba bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
lakossági bérletre jogosultak a Cserhát piros zónában lévő parkolóiban.

(4) A (3) bekezdés szerinti bérlet más parkoló területre, vagy más forgalmi
rendszámú gépjárműre nem érvényes. A bérlet árát a 2. melléklet
tartalmazza.
(5) Az övezeten kívül a Buhim utcai és Árva utcai épületekben bejelentett
lakóhellyel rendelkező természetes személyek lakásonként 2 db, az adott
lakásba bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
lakossági bérletre jogosultak a Galamb utcai sárga zónában lévő
parkolóban.
(6) Az (5) bekezdés szerinti bérlet más parkoló területre vagy más forgalmi
rendszámú gépjárműre nem érvényes. A bérlet árát a 2. melléklet
tartalmazza.
15. § Kedvezményes intézményi bérletre jogosultak a 2. melléklet szerinti díjtétel
megfizetésével a zöld zónára vonatkozóan:
a)

Közigazgatási, és közfeladatot ellátó szervek közül:
a) a fegyveres rendvédelmi szerv,
ab) a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szerv,
ac) az adóigazgatási feladatokat ellátó szerv,
ad) az államháztartás gazdálkodását ellenőrző szerv,
ae) a menekültügyi és idegenrendészeti feladatokat ellátó szerv,
af) a Veszprémi Járási Ügyészség,
ag) a Veszprémi Tankerületi Központ,
ah) a Veszprémi Szakképzési Centrum,
ai) MH 54. Veszprém Radarezred, és
aj) MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság
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a megkülönböztetett jelzés használatát biztosító eszközzel nem rendelkező
szolgálati gépkocsikra, költségvetési szervenként legfeljebb négy darab
forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek a tulajdonukban és
használatukban lévő gépkocsikra,
c) Veszprém Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala a tulajdonában és
használatában lévő gépkocsikra, továbbá a jegyző által meghatározott
körben legfeljebb 50 db személygépkocsi Polgármesteri Hivatalban dolgozó
tulajdonosa, vagy használója,
d) az a) pontban nem szereplő városi vagy megyei illetékességgel
közigazgatási, vagy igazságszolgáltatási feladatokat ellátó költségvetési
szervek, költségvetési szervenként legfeljebb 4 db forgalmi rendszámhoz
nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,
e) a helyi sajtó képviselői intézményenként 1 db forgalmi rendszámhoz nem
kötött (biankó) bérlet megvásárlására,
f) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása tagjai tulajdonában, vagy
használatában lévő gépkocsira, társulási tagonként 1 db forgalmi
rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,
g) a Veszprémi Járási Hivatal a tulajdonában és használatában lévő
gépkocsikra, és legfeljebb 10 db személygépkocsi Veszprémi Járási
Hivatalban dolgozó tulajdonosa, vagy használója,
h) a Veszprém Megyei Kormányhivatal tulajdonában és használatában lévő
személygépkocsikra legfeljebb 12 db forgalmi rendszámhoz nem kötött
(biankó) bérlet megvásárlására,
i) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére szerződés alapján
közfeladatot ellátó szervezetek járművei.
16. § A 2. melléklet szerint meghatározott díjtétel megfizetésével jogosultak
forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérletre a zöld zónára vonatkozóan
az országgyűlési-, helyi önkormányzati-, helyi nemzetiségi önkormányzati
képviselők, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
bizottságainak külső szakértői legfeljebb 1 db személygépkocsira.
17. § (1) Azok a természetes személyek, akik a 11. § alapján kedvezményes
lakossági bérletre nem jogosultak, a teljes áru bérletet a 2. melléklet 5.
pont D-E oszlopa szerinti kedvezménnyel vásárolhatják meg.
(2) A 10.§ (3) bekezdése szerinti kedvezmény érvényesítése során az (1)
bekezdés alapján csökkentett bérlet árát kell figyelembe venni.
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18. § (1) Várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, valamint a 2. mellékletben
meghatározott mértékű pótdíjat kell fizetni, ha a jármű díjfizetési
kötelezettség alá eső várakozási területen:
a)
b)

díjfizetés nélkül várakozik, vagy
a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történő fizetés
esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés
esetén legalább 15 perccel
túllépi.
(2) Pótdíj fizetési kötelezettség esetén a gépkocsi szélvédőjére helyezve a
parkoló ellenőr fizetési csekket és fizetési felszólítást hagy. A fizetési
felszólításon fel kell tüntetni a parkoló helyét, az észlelés időpontját, a
gépkocsi rendszámát, a jogosulatlan parkolás közúti közlekedésről szóló
rendelet szerinti meghatározását, valamint a várakozási díjra és pótdíjra
vonatkozó ismérveket.
(3) A fizetendő várakozási díj és pótdíj befizetése:
a) csekken,
b) interneten keresztül történő befizetéssel,
c) átutalással,
d) a parkoló automatánál, vagy
e) a VKSZ Parkolási csoport (Veszprém, Bagolyvári utca 1.) házipénztárába
– pénztári idő alatt – történhet.
(4)

Parkoló ellenőr a várakozási díjat és pótdíjat nem veheti át.

19. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez
1. Díjfizetési kötelezettség alapján használható várakozási övezet (Fizető parkolási
övezet) területi lehatárolása:
Jutasi út keleti oldala, Bajcsy-Zsilinszky E. utca a Radnóti M. térig, Mártírok útja a
temető végéig, Erzsébet sétány, Horgos utca, Óváros tér 19-26. számú ingatlan előtti
parkoló, Bagolyvári utca (Cserhát 2. sz. épület mögötti szervizút), a Völgyikút utcától
kezdődő teljes tömbbelső, Posta szervizútjával együtt a parkolóház kivételével,
Budapest út 3-5. előtti és 5-9. melletti parkoló (Hotel Veszprémmel szemben), Ady
Endre utca 3-5 előtt, Bezerédi utca, Ádám Iván utca, Vörösmarty M. tér, Szent Imre
tér a Kossuth L. u. 6. (20. emeletes mögötti) szervizúttal együtt, Cserhát 3-4-5
épületek közötti parkoló, Galamb utca, Brusznyai Á. utcai (McDonald's körüli) parkoló,
Kórház utca, Jutasi út 2. Vásárcsarnok parkoló területe, Budapest út 8. (volt SZMT
székház) előtti parkoló, Széchenyi I. utca az Arany J. utcáig, Szófia utca, Reguly A.
utca, Levendula utca, Tulipán és Mikszáth K. utcák belváros felé eső szakasza a
Rózsa utcáig, Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló, Kopácsi utca,Ranolder
J. téri parkoló, Vitéz utca, Almádi út (Muskátli u. 4-8 melletti terület).
2. Piros zóna:
Parkolás kizárólag jeggyel
2.1. Óváros tér,
2.2. Brusznyai Árpád utcai (McDonald’s körüli) parkoló
2.3. Szent Imre tér
Parkolás bérlettel vagy jeggyel:
2.4. Fortuna udvarral
2.5. Lovassy Gimnázium előtti parkoló
2.6. Skála áruház mögötti parkolók
2.7. Horgos utca
2.8. Cserhát 3-4-5 épületek közötti parkoló
2.9. Kossuth L. u. 6. (20. emeletes mögötti) szervizút
2.10. Bagolyvári parkoló (Cserhát 2. mögötti terület)
2.11. Budapest út 3-5. előtti és 5-9. melletti parkoló a Hotel Veszprémmel szemben,
2.12. Ady Endre utca a Jutasi úttól a Levendula utcáig,
3. Zöld zóna:
Parkolás kizárólag jeggyel:
3.1. Kórház utca
Parkolás bérlettel vagy jeggyel:
3.2. Vörösmarty M. tér
3.3. Bezerédi utca,
3.4. Budapest út 8. (volt SZMT székház) előtti parkoló,
3.5. a Jutasi út keleti oldala a Szófia utcáig,
3.6. Jutasi út 2. Vásárcsarnok kijelölt parkoló területe, ide nem értve a

9

gazdasági út és rakodóterületet, valamint az autóbusz-pályaudvar melletti
telekrészt,
3.7. Erzsébet sétány,
3.8. Ranolder téri parkoló
3.9. Kopácsi u.
4. Sárga zóna:
4.1. Bajcsy-Zsilinszky E. utca a Radnóti M. térig,
4.2. Mártírok útja a temető végéig (nyugati oldal),
4.3. Ádám Iván utca,
4.4. Széchenyi I. u. az Arany J. utcáig, Reguly A. és Szófia utcák,
4.5. Levendula utca, Tulipán utca, Mikszáth K. utca,
4.6. Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló (autóbuszok részére is),
kedden és pénteken (piaci napokon) a vásározók részére a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. a területbérleti vagy asztalbérleti szerződésben foglaltak
szerint ingyenesen kialakított parkolót biztosít.
4.7. Galamb utca,
4.8.Vitéz utca,
4.9. Almádi út (Muskátli u. 4-8. melletti terület)
5. Díjfizetési kötelezettség nem áll fenn keddi és pénteki napokon a Vásárcsarnok
melletti – erre a tevékenységre kijelölt – belső fizető parkoló területen, ahol a ruhás
piac bérlői árusítanak.
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2. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez1
A várakozási övezet díjai
(a díjak ÁFA-t tartalmaznak)
1. Várakozási díj
A
Személygépjármű*

1.1. Piros zóna
1.2. Zöld zóna
1.3. Sárga zóna

B
Várakozási díj

C
Minimálisan
fizetendő díj

D
Napi jegy

360,- Ft/óra
240,- Ft/óra
160,- Ft/óra

90,- Ft
60,- Ft
40,- Ft

3.600,- Ft/nap
2.400,- Ft/nap
1.600,- Ft/nap

1.080,-Ft/óra
720,-Ft/óra
480,-Ft/óra

270,-Ft
180,-Ft
120,-Ft

10.080,- Ft/nap
7.200,- Ft/nap
4.800,- Ft/nap

Autóbusz, vontató,
tehergépkocsi,
mezőgazdasági
vontató, lassú jármű
és pótkocsi
1.4. Piros zóna
1.5. Zöld zóna
1.6. Sárga zóna
2. Pótdíj
A
Személygépjármű*
2.1. Piros zóna
2.2. Zöld zóna
2.3. Sárga zóna
Autóbusz, vontató,
tehergépkocsi,
mezőgazdasági vontató,
lassú jármű és pótkocsi

1

B
15 napon belüli befizetés
esetén

C
15 napon túli befizetés
esetén

4.320,- Ft
2.880,- Ft
1.920,- Ft

14.400,- Ft
9.600,- Ft
6.400,- Ft

15 napon belül befizetés
esetén

15 napon túli befizetés
esetén

Módosította a 24/2019.(XI.21.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.
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2.4.Piros zóna
2.5. Zöld zóna
2.6. Sárga zóna

12.960,- Ft
8.640,- Ft
5.760,- Ft

43.200,- Ft
28.800,- Ft
19.200,- Ft

A pótdíjon felül az övezetre vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.
3. * Személygépjármű: személygépkocsi, három-, vagy négykerekű motorkerékpár,
három-, vagy négykerekű segédmotoros kerékpár
4. Parkoló bérletek árai (értékadatok Ft-ban)
Bérletek csak személygépkocsi kategóriára válthatók
Korlátozás:

Bérletek az Óváros térre, a Brusznyai Árpád utcai (McDonald’s melletti)
területre, a Kórház utcára, a Vörösmarty térre (Okmányiroda), Szent
Imre térre (20 emeletes mögötti térkövezett területre) parkolókra nem
használhatóak.

5. Teljes áru bérletek
A

B

C

D

E

Bérlet típus

Éves bérlet

Havi bérlet

Éves bérlet
magánszemélyeknek

Havi bérlet
magánszemélyeknek

5.1. Kombinált
(piros, zöld,
sárga
zónákra)
5.2.
Zöld zóna
5.3.
Sárga zóna

168.000,- Ft

15.000,- Ft

120.000,- Ft

11.000,- Ft

120.000,- Ft

11.000,- Ft

72.000,- Ft

7.000,- Ft

72.000,- Ft

7.000,- Ft

60.000,- Ft

6.000,- Ft

6. Kedvezményes bérletek
A
Bérlet típus
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Kedvezményes lakossági bérlet
Társasházi bérlet
Intézményi bérlet
Országgyűlési képviselők, helyi

B
Éves bérlet

C
Negyedéves bérlet

12.000,- Ft

3.000,- Ft

12.000,- Ft

3.000,- Ft

12.000,- Ft
12.000,- Ft
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önkormányzati képviselők, külső
szakértők részére
7. Bérletcsere, módosítás kezelési költsége:

1.000,- Ft/alkalom
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