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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete 

 
a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről1 
 
(egységes szerkezetben a 35/2007. (VI. 15.) Önk. sz., a 4/2008. (II. 18.) Önk. sz., a 11/2008. (III. 
13.) Önk. sz., a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz., a 30/2008. (IX. 11.) Önk. sz., a 1/2009. (I.27.) Önk. 

sz., a 8/2009. (II. 18.) Önk. sz., a 25/2009. (VII.22.) Önk. sz., a 3/2010. (II. 15.) Önk. sz., a 
11/2010. (IV. 19.) Önk. sz., a 16/2010. (V.14.) Önk. sz., a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz., a 34/2010. 
(XII.15.) Önk. sz., a 13/2011. (III.16.), a 27/2011. (VI.14.) Önk. sz., a 33/2011. (VIII.09.) Önk. 
sz., a 34/2011. (IX.15.), az 51/2011.(XII.15.) Önk. sz., a 6/2012. (II.14.) Önk. sz., a 19/2012. 

(IV.13.) önkormányzati, a 23/2012. (IV.20.), a 18/2013. (VI.18.), a 26/2013. (VIII.29.), a 
40/2013. (X.11.), a 8/2015.(II.17.), valamint a 13/2015.(III.17.) önkormányzati rendelettel) 

 
2,3Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról 
szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján, a közúti közlekedésről 
szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak betartásával, figyelembe véve 
Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a 
város forgalmi és parkolási rendjéről, valamint a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 
övezetekbe történő behajtás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

 
A Rendelet célja, hogy Szentendre Város sajátosságaira figyelemmel megállapítsa azokat a helyi 
szabályokat, amelyek a zavartalan gyalogos közlekedés biztosítása mellett a város egyes 
területein a szükséges gépjármű várakozóhelyek kialakítását és működését elősegítik.  
 

2. §4 
 
A Rendelet területi hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén az önkormányzat 
kezelésében álló utakra, közterületekre, valamint az e rendeletben parkoltatás céljából kijelölt 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. 
 

3. § 
 

 (1)  A Rendelet személyi hatálya alá tartoznak:  
- a gépjárművel közterületen közlekedő, megálló, illetve várakozó gépjárművek 

tulajdonosai, üzemben tartói, használói, tekintet nélkül arra, hogy magán- vagy jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek; 

- a parkolók üzemeltetője; 
- az önkormányzat és intézményei 

                                                             
1 A címet módosította az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
2 Módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
3 Módosította az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
4 Módosította a 4/2008. (I. 18.) Önk. sz. rendelettel. Hatályos: 2008. február 18. 
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 (2)  5A parkolókat az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (2000 

Szentendre, Szabadkai u. 9.) (továbbiakban: üzemeltető)6 parkolási jegyet adó, érmével, 
chip kártyával működő, távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt parkolójegyet kiadó 
automatákkal, illetve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett mobiltelefonos 
jegyváltási lehetőséggel üzemelteti az Önkormányzat és az üzemeltető között létrejött, a 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tartalommal megkötött szerződés 
(továbbiakban: üzemeltetési szerződés) alapján.7 

 
II. fejezet 

PARKOLÁSI REND 
 

Általános rendelkezések 
 

4. § 
 

(1)   8Szentendre város parkolási övezete:  
Dunakanyar körút –  Hold utca – Dézsma utca – Ady Endre utca – Duna korzó által 
határolt városrész, valamint a Vasúti villasor Dunakanyar körút Acél utca közötti 
szakasza a hozzá kapcsolódó, kiépített parkoló helyek képezik. Az övezeten belül az I. –
III. zónák kerülnek meghatározásra az 1. és 2. sz. mellékletben szabályozottak szerint. 

 
(2)       9Szentendre Város parkolási övezetén belül az alább megjelölt helyeken parkolhatnak: 

a) autóbuszok  
Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 
Rév utcából nyíló parkoló 
 
b) tehergépjárművek 
 Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 

 
(3)  10,11A zónákon belüli, díj ellenében igénybe vehető várakozóhelyek (továbbiakban: fizető 

parkolók) listáját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

5. § 
  

(1)  12,13A fizető parkolókra a díjfizetési kötelezettség tartama alatt a közúti közlekedésről szóló 
törvényben meghatározott polgári jogi jogviszony a várakozási terület – KRESZ 
szabályainak megtartása melletti – igénybevevője és Szentendre Város Önkormányzata 
között, ráutaló magatartással jön létre. A díjaknak az önkormányzat megbízásából, és javára 
történő beszedéséről az önkormányzat és az üzemeltető az üzemeltetési szerződésben 
rendelkeznek.  

 
(1a)14 A közterületi fizető zónák jelzésére kihelyezett KRESZ táblák alatt tájékoztató táblát kell 

elhelyezni, melyen fel kell tüntetni: 
                                                             
5 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
6 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
7 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
8 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
9 Módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
10 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
11 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
12 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
13 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
14 Beillesztette a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
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-   a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát; 
-   a díj és pótdíj összegét jármű fajtánként 
-   a díj megfizetésének a módját 
-   a várakozás rendjét (őrzéssel vagy őrzés nélkül működik), 
-   az üzemeltető (közútkezelő vagy a díj szedésére feljogosított szerv) nevét és 

címét, telefonszámát, ügyfélszolgálati iroda címét, telefonszámát, nyitva tartását. 
 
 
(2)  15A közterületi parkolóhelyek kijelöléséről Szentendre Város Önkormányzata, lehetőség 

szerinti felfestéséről és a szükséges táblák kihelyezéséről az üzemeltető gondoskodik. 
(3)  A 4. §-ban és az 1. sz. mellékletben megjelölt várakozási területeknek a három vagy annál 

több kerekű járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni, 
illetve szabad beszedni.  

 
(4)  A jelen rendeletben meghatározott várakozási díj és pótdíj megfizetéséért a jármű 

üzembentartója felel.  
 
(5)   16,17 

 
(6)  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 biztosítani kell 
legalább egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási helyet.18 

 
 

Díjfizetés 
 

6. § 
 

(1)  19A parkolási övezet a közúti közlekedés szabályozásáról szóló, többször módosított 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM számú rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott módon (KRESZ 112/d és 112/e táblák) kijelölt olyan körülhatárolt 
terület, amely díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel vagy parkolási 
jogot tanúsító bérlettel, illetőleg díjfizetési mentességet igazoló okmánnyal (pl. 
mozgássérült matrica), matricával, bérlettel (továbbiakban együttesen: bizonylattal), 
továbbá elektronikus díjfizetéssel (mobil parkolás) vagy a 7/A.§ (5) bekezdésben foglaltak 
alapján  vehető igénybe és meghatározott időtartamig használható.20 

 
(2)  A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kell megfizetni a díjövezetben elhelyezett 

parkolójegy-kiadó automatánál. A minimálisan megfizetendő várakozási idő 15 perc.21 
 
(3)  22A területen járművel jogszerűen várakozni kizárólag a várakozáskor érvényes bizonylat 

birtokában lehet. 
 
(4)  Az (1) bekezdés szerinti bizonylatot a gépkocsiban az első szélvédő mögött, jól látható 

helyen kell elhelyezni, illetőleg a díjfizetési kötelezettséggel érintett23 motorkerékpárok 
                                                             
15 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
16 Módosította a 34/2010. (XII.15) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. december 16-tól. 
17 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (II.17.) Önk. sz. rendelet 2015. március 1-i hatállyal. 
18 A (3)-(6) bekezdéseket módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
19 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
20 Módosította a 33/2011. (VIII.09.) önkormányzati. rendelet. Hatályos 2011. augusztus 10-től. 
21 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
22 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
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esetén az ellenőrzés során meg kell azt mutatni. A parkolásra jogosító matrica csak 
felragasztva érvényes. A bizonylatot és a matricát oly módon kell elhelyezni, hogy abból a 
parkolási jogosultság az üzemeltető részére egyértelműen megállapítható legyen.24 

 
(5)  A bizonylat a rajta feltüntetett időtartamig érvényes. 

 
(6)  25Jelen rendelet alkalmazásában  

 
a)   személygépkocsi kategóriába tartozik: a személygépkocsi, három- vagy négykerekű 

motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár; 
b)    autóbusz kategóriába tartozik: az autóbusz; 
c)   tehergépjármű kategóriába tartozik: a vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, 

lassú jármű és pótkocsi.26 
 
(7)    A fizető parkolók rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet vásárolható. A 

bérletek csak személygépkocsi kategóriába tartozó járművekre válthatók.27 
 

(8)   A város parkoló övezetében fizetendő parkolási díjakat, és bérletek díjait és a fizetési 
kötelezettség időbeli hatályát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
(9)   A várakozási díj őrzést, vagy más szolgáltatást nem foglal magában, az általános forgalmi 

adót azonban tartalmazza.  
 
(10)  28A megrongálódott, vagy a rendszám megváltozása miatt a még érvényes bérletet, - annak 

leadásával egyidejűleg – az üzemeltető a 2. sz. mellékletben meghatározott ügyviteli 
költség felszámítása mellett kicseréli.  

 
(11)  29A 2008. március 17-e előtt megváltott bérletet, amennyiben annak lejárati ideje 

kevesebb, mint egy hónap nem lehet visszaváltani. Egyéb esetekben a bérlet árának 
időarányos része jár vissza, melyet úgy kell számítani, hogy a hátralévő egész hónapok 
számának megfelelően kiszámított összeget kell visszafizetni. A bérletet visszaváltáskor 
üzemeltető egyidejűleg bevonja. 

  
30Bérletek, matricák, mobil parkoló kártya 

 
317. § 

 
(1)  32Azok a közalkalmazottak, köztisztviselők és szentendrei székhelyen működő iskolák, 

óvodák, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint Önkormányzat által alapított 
gazdasági társaságok, vagy önkormányzati tulajdonban álló intézmények üzemeltetésére 
szerződést kötött gazdálkodó szervezetek, alapítványok, valamint a Ferenczy Múzeum 
dolgozói, akiknek állandó munkahelye a 1. sz. mellékletben meghatározott területeken belül 
található, a munkáltató által kiállított igazolás ellenében 1 személygépkocsira munkavállalói 

                                                                                                                                                                                                     
23 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
24 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
25 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
26 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
27 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
28 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
29 A bekezdést beillesztette a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
30 A címet módosította a 8/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2009. március 1-től. 
31 Az egész §-t módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
32 Módosította a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
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bérlet vásárlására jogosultak, a 2. sz. mellékletben meghatározott tarifa megfizetésével. A 
kedvezményes bérlet csak munkanapokon és az alábbi parkolókban érvényes: 

-   Dobozi utcai parkoló; 
-   Martinovics utca temető felőli oldala; 
-   Paprikabíró utcai nagy parkoló; 
-   Duna korzó 18. sz. mellett és mögött található parkolók 

 
(2)  33Lakossági bérlet vásárlására jogosult az a lakos, akinek 2000. január 1-jét megelőzően 

kiadott érvényes személyazonosító igazolványban, vagy érvényes lakcímkártyán feltüntetett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye az 1. sz. mellékletben meghatározott parkolási övezet 
valamelyik zónájában van, és nincs lehetősége saját ingatlan területén a gépjármű tárolására. 
Lakóingatlanonként csak egy gépjárműre vásárolható lakossági bérlet a 2. sz. mellékletben 
meghatározott tarifa megfizetésével, mely kizárólag a lakóingatlan közvetlen közelében 
kialakított parkoló-területen  - kivételes méltánylást érdemlő esetben a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt.34 által engedélyezett egyéb helyen - jogosít parkolásra. A bérleten annak 
területi hatályát fel kell tüntetni. Fenti bérletek a III-as övezet területén belül lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére történő kiállítás esetén kizárólag a bérleten 
feltüntetett területen érvényesek. 

 
(3)   E rendeletben kijelölt parkolási övezeten belül ellátást végző házi- és gyermekorvos, 

valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló, védőnő, szociális 
gondozó gépjárművére egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet, mellyel munkavégzése 
során a parkolási övezet bármely zónájában parkolhat.  

 
(4)  35,36 
 
(5)  37Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek gyermeke szentendrei oktatási 

intézmény tanulója. A bérlet iskolalátogatási igazolás, valamint személyi igazolvány, 
forgalmi engedély másolatával vásárolható meg. Az oktatási bérlet csak tanítási időszakban 
szeptember 1. – január 31-ig illetve február 1. – június 30-ig használható. Az oktatási bérlet 
az II. zónában38 történő parkolásra jogosít.39 

 
40(5a) Szálláshely-szolgáltatói bérlet vásárlására jogosult az a szálláshely-szolgáltató, aki 

tevékenységét valamely parkolási zóna területén belül végzi és szobáinak száma 
meghaladja a saját területén biztosítható parkolóhelyek számát. A szálláshely-szolgáltatói 
bérlet díja a 2. sz. melléklet III. 1. pontjában meghatározott (általános tarifájú) bérlet 
díjával egyezik meg és legfeljebb a szálláshely-szolgáltató szobái számának és a saját 
területén biztosítható parkolóhelyek számának különbözetének megfelelő darabszámban 
igényelhető. A szálláshely-szolgáltatói bérleten azonosítóként – a rendszám helyett – a 
jogosult szálláshely-szolgáltató azonosítására alkalmas szöveget kell feltüntetni. A 
szálláshely-szolgáltató jogosultságát a hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolással 
bizonyítja. 

 
41(5b) A szálláshely-szolgáltatói bérletet kizárólag a szálláshely-szolgáltató vendégei 

használhatják. Ennek igazolása céljából a parkolóhelyek üzemeltetője a szálláshely-
                                                             
33 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
34 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
35 Módosította az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
36 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-i hatállyal. 
37 Módosította az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
38 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
39 Módosította a 11/2010. (IV.19.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 1-től. 
40 Beillesztette a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. április 15-től. 
41 Beillesztette a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. április 15-től. 
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szolgáltatót a vendég rendszámát is tartalmazó vendégkönyv bemutatására hívhatja fel. 
Amennyiben a szálláshely-szolgáltatói bérletet rendeltetésellenesen használták, a 
szálláshely-szolgáltató a továbbiakban nem jogosult szálláshely-szolgáltatói bérlet 
kiváltására. 

 
42(5c) A szálláshely-szolgáltatói féléves bérlet április 1 – szeptember 30-ig illetve október 1. – 

március 31-ig használható. 
 

(6)  43A jelen §-ban meghatározott bérleteket a parkolók üzemeltetésével megbízott parkoló 
üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet igényelni. A bérletek kiadásának feltétele a 
jármű regisztrálása. Bérlet vásárlása esetén a regisztrált jármű, biztonsági elemekkel ellátott, 
a vásárlást tanúsító matricát kap, melyet a jármű első szélvédőjén, jól látható módon fel kell 
ragasztani. A matrica igazolja a parkolóhely igénybevételének jogszerűségét.44  
 

(7)  A regisztrációhoz szükséges iratok: 
-   jármű tulajdonos személyi okmányai (nem magánszemély tulajdonos esetén 

cégkivonat, vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat) 
-   jármű forgalmi engedélye 
-   munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás   

 
(8)  A fizető parkolókban várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat:  

-   kétkerekű motorkerékpár,45 
-   közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműve, a 

munkavégzés időtartamára, 
-   diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen megkülönböztető jelzéssel ellátott 

járműve. 
 

(9)  Mentesül a díjfizetés kötelezettsége alól az a mozgáskorlátozott személy (vagy az őt szállító 
személy) járműve, melynek első szélvédője mögött jól látható módon van elhelyezve a 
mozgáskorlátozott igazolvány. A jogosultságot, a parkoló ellenőr kérésére, igazolni kell.  
 

(10)   A Polgármester engedélyezheti,- a parkoló üzemeltetőjének értesítése mellett - 
Szentendre Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül kiemelt rendezvény 
helyére és idejére a meghívott vendégeket szállító járművek díjmentes parkolását, 
valamennyi zónában.  

 
46,47(11)  
 
(12) A parkolási bérleten a parkolóhelyek üzemeltetője – a szálláshely-szolgáltatói bérlet 

kivételével – feltünteti a jármű rendszámát.48 
 

7/A. §49 
 

5051(1) A II. zónában díjmentes várakozásra jogosult az a szentendrei lakos, illetve szentendrei 
székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,  

                                                             
42 Beillesztette a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. április 15-től. 
43 Módosította a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. április 15-től. 
44 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
45 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
46 A szakaszt kiegészítette a 8/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendelettel. Hatályos: 2009. március 1-től. 
47 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (II.17.)önkormányzati rendelet 2015. március 1-i hatállyal. 
48 Beillesztette a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 15-től. 
49 Beiktatta a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-től. 
50 Módosította a 13/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 18-tól. 



 7 

a)  aki személygépjárműve után az év első napjától a gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. törvény alapján gépjárműadó fizetésére köteles és a jogosultság 
megállapításakor az adóztatási feladatokat a szentendrei önkormányzati 
adóhatóság látja el, és a szentendrei önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott 
köztartozása nincs; 

b)  aki személygépjárműve után a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
alapján a jelen paragrafus (6) bekezdése szerinti matrica igénylését követő év első 
napjától Szentendrén gépjárműadó fizetésére köteles, és a szentendrei 
önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs; 

c)  akinek a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján 
személygépjárműve után év közben keletkezik Szentendrén gépjárműadó 
fizetési kötelezettsége, és a szentendrei önkormányzati adóhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása nincs. 

 
(2) A díjmentes várakozásra való jogosultságot a szentendrei önkormányzati adóhatóság 

állapítja meg. A jogosultság megállapítása elszámolási félévenként – április 01-től 
szeptember 30-ig, valamint október 01-től március 31-ig – történik.  

 
(3) A szentendrei önkormányzati adóhatóság  

a)  az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint  
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adófizetési kötelezettség keletezését 

követően 
 minden év február és augusztus hónapjában egyenlegközlő értesítőben tájékoztatja a 

személygépjármű tulajdonosokat illetve üzembentartókat a jogosultság tényéről.  
 
(4) A szentendrei önkormányzati adóhatóság a jogosultság ellenőrzéséhez az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásai betartásával az 
üzemeltető részére átadja az adott elszámolási időszakban díjmentes parkolásra jogosultak 
rendszám adatait. Az adatokat az üzemeltető kizárólag a parkolási jogosultság ellenőrzésére 
használhatja és az adatkezelés során köteles az adatvédelmi előírások betartására. 

 
(5) Azok, akik a (3) bekezdésben említett egyenlegközlő alapján tudomást szereznek 

jogosultságukról, az adott elszámolási félévben – április 01-től szeptember 30-ig, vagy 
október 01-től március 31-ig – díjmentes várakozásra jogosító matrica igénylés nélkül 
ingyenesen várakozhatnak. 

 
(6) Kizárólag díjmentes várakozásra jogosító matrica igénylése mellett szerez jogosultságot az,  

a)  akinek az egyenlege – a (3) bekezdésben hivatkozott egyenlegértesítő értéknapján 
– lejárt köztartozást mutat, a köztartozás kiegyenlítését követően;  

b)  az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben; 
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben akkor, ha a jogosult az 

egyenlegértesítőjében még nem kapott tájékoztatást díjmentes várakozási 
jogosultságának fennállásáról. 

 
(7) A díjmentes várakozásra a (6) bekezdésben foglalt esetekben csak a szélvédőre ragasztott 

érvényes matrica jogosít. 
 
(8) A díjmentes várakozásra jogosító matricát a szentendrei önkormányzati adóhatóság adja ki 

1.000.- Ft igazgatási díj megfizetése ellenében és a matrica az adott elszámolási félév végéig 
érvényes.  

 

                                                                                                                                                                                                     
51 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-től. 
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(9) Nem kell a (8) bekezdésben megjelölt díjat megfizetnie annak, aki az (1) bekezdés a) pontja 
alapján jogosult a díjmentes várakozásra, de a jogosultsággal érintett gépjárművet eladta és 
másik gépjármű vásárlása miatt az (1) bekezdés b) pontja alapján is fennáll jogosultsága.  

 
 
 

Pótdíj 
 

8. §52 
 
(1)  Fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az 

üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. 
 
(2)   Jogosulatlan használatért várakozási esetenként53 a rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott pótdíjat kell fizetni. 
 
(3)   A fizetésköteles időszak alatt jogosulatlan használatnak minősül: 

a.  7/A § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság,54 érvényes jegy, bérlet vagy 
matrica nélkül igénybe vett parkolóhely használat 

b.  előre megfizetett várakozási idő elteltével a várakozóhely további díjfizetés nélküli 
igénybevétele (a várakozási idő meghosszabbítása) 

c.  ha az érvényes jegy, bérlet, vagy matrica nincs jól látható módon elhelyezve, így 
arról a várakozásra jogosító időtartam nem olvasható le, a jogosultság az 
üzemeltető számára egyértelműen nem állapítható meg.55 

 
(4) A várakozási jogosultságnak és a várakozási díj fizetésének56 ellenőrzését, valamint a 

pótdíjak megállapítását és beszedését, illetve behajtását a parkolási rendszer üzemeltetője 
végzi. A parkolóőr parkolási díjat valamint pótdíjat nem vehet át.57 

(5) Jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító parkolóőr köteles az írásos 
pótdíjfizetési felszólítást jól látható helyen elhelyezni. Üzemeltető által alkalmazott 
parkolóőr köteles a jogosulatlan használatról a jármű rendszámát is tartalmazó 
fényképfelvételt készíteni. A várakozási idő meghosszabbítása esetén a pótdíjfizetési 
kötelezettség megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a kifizetett várakozási időt 
követően 
a) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perc, 
b) egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc 

eltelt.  
 
(6) Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzemben tartó, amennyiben igazolja, 

hogy 
a) a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő öt 

percen belüli időpontban, 
b) a kifizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén  

bi) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét 
követő 5 percen belüli időpontban 

bii) egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő 
elteltét követő 15 percen belüli időpontban 

                                                             
52 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. március 17-től. 
53 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
54 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
55 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
56 Módosította a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
57 Módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
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 érvényes parkolójeggyel rendelkezett.  
 

(6a) 58Amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes 
parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a 
6. § a) - b) pontjában meghatározott időtartamon belül érvényes parkolójeggyel 
rendelkezett, a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 munkanapon belül a parkolást 
üzemeltető irodájában a parkolójegy bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy 
az előbbiekben leírtaknak megfelel, úgy a pótdíjtartozást a parkolóhelyek üzemeltetője törli 
a nyilvántartásból. 
A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre naptári hónaponként legfeljebb 
egy alkalommal hivatkozhat a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az 
adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díjkülönbözet vagy pótdíjtartozás. 

 
 
(6b) 59,60  
 
(7) A fizetési felszólításon fel kell tüntetni a jogosulatlan használat (3) bekezdésben 

meghatározott jogcímét, helyét, az észlelés időpontját, a jármű rendszámát valamint a 
pótdíj megfizetésének e rendeletben meghatározott módozatait. Ha a várakozási díjat és a 
pótdíjat nem fizették meg az üzemeltető 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. 

 
(7a)61 Ha a jármű üzembentartója parkolási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget, az Üzemeltető a fizetési kötelezettség bármely jogcímen történő érvényesítése 
érdekében jogosult kintlévőség kezelési eljárást indítani. A kintlévőség kezelési eljárás 
során az Üzemeltető jogosult a jármű üzembentartója tartozással kapcsolatos adatait a 
tartozás behajtása érdekében ezzel foglalkozó külső szervezetnek peres vagy peren kívüli 
eljárás lefolytatása érdekében átadni. 

 
(8) A pótdíj megfizetése csekken, vagy az üzemeltető házipénztárában az üzemeltető által 

meghatározott ügyfélfogadási időben történhet. 
(9)   Ha a parkolási díjat, pótdíjat, az üzemeltető írásbeli felszólításában meghatározott 

határidőben nem fizetik meg, úgy az üzemeltető a követelését önállóan, saját nevében a 
polgári perrendtartásról és a közúti közlekedésről szóló törvények rendelkezéseinek 
megfelelően érvényesíti a jármű üzemben tartójával szemben. A jogos követelés behajtása 
érdekében az üzemeltető jogosult az elektronikus úton készült felvételeket felhasználni.  

 
(10)  Üzemeltető a jogosulatlan parkoló használókat csak auditált nyilvántartási programban 

tarthatja nyilván. 
 
(11)   A várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető legalább a 

várakozási területek üzemeltetéséhez szükséges költségekre jogosult. A bevételekkel 
kapcsolatos elszámolási szabályokról az Önkormányzat és az üzemeltető a közöttük 
létrejött üzemeltetési szerződésben rendelkeznek.62 

                                                             
58 Beillesztette a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 15-től. 
59 Beillesztette a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. október 1-től. 
60 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, 2015. március 1-i hatállyal. 
61 Beiktatta a 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 1-től. 
62 Az (5)-(11) bekezdéseket módosította a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2010. július 1-től. 
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III. fejezet 
A PARKOLÓ-ÉPÍTÉS PÉNZBELI MEGVÁLTÁSÁRÓL 

 
9. §63 

 
 

IV. fejezet  
VÉDETT ÉS KORLÁTOZOTT ÖVEZETEK 

 
Általános rendelkezések 

 
10. § 

 
(1)   A védett övezetek az 1988. évi I. tv. 34. § (2) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálat 

nyomán Szentendre Város Önkormányzata, mint a közút kezelője által kijelölt olyan 
közforgalomtól elsődlegesen elzárt, és elsődlegesen a gyalogos forgalom részére fenntartott 
területek, ahová a behajtás, vagy ahová a behajtás, és ahol a várakozás kivételesen, 
díjmentesen vagy díjfizetés ellenében, csak külön engedély birtokában, és esetenként 
meghatározott időtartamon belül történhet. (A védett és korlátozott övezetek felsorolását és 
területük határait a rendelet 3. számú melléklete, a behajtás vagy várakozás esetén 
alkalmazandó díjtételeket a 4. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
(2)   Korlátozott behajtási övezet: olyan egyébként a közforgalom elől nem elzárt terület, amely 

területére az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) előírtak 
szerint meghatározott határértéket túllépő tulajdonsággal rendelkező járművel csak 
alkalmanként a közút kezelőjének felmentése esetén, díjfizetés ellenében a rendelet jelen 
fejezetében foglalt szabályok teljesítése esetén lehet behajtani. 

 
11. §64 

 
65(1) (a)A védett övezetbe:  

−   behajtási, 
−   várakozási, 
−   áruszállítási-szolgáltatási behajtási, 
−   eseti útvonalengedéllyel szabad behajtani. 
b) A korlátozott övezetbe eseti útvonalengedéllyel (az a) és b) pontban foglaltak a 
továbbiakban együttesen: engedély) szabad behajtani. 

(2)  A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője az engedélyt a jármű első szélvédőjének 
bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. 

(3)  A jelen rendelet alapján behajtási vagy várakozási engedély kiadására irányuló eljárás 
önkormányzati hatósági ügy. Az első fokú eljárás lefolytatása Szentendre Város 
Polgármesterének hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Szentendre Város 
közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4)  A Bogdányi utca Lázár cár tér és Fő tér közötti szakasza, a Fő tér, valamint a Dumtsa Jenő 
utca sorompóval védett, ezért az ezen területekre történő behajtás kizárólag a behajtási 

                                                             
63 Törölte az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
64 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
65 Módosította a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 12-től. 
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engedéllyel egyidejűleg kiadott távirányítóval lehetséges. A távirányító használatának 
részletes szabályait a jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.66 

 
 

BEHAJTÁS A VÉDETT ÖVEZETEKBE 
12. §  

 
(1)  67A védett övezet területére – érvényességi időszak, és a forgalmi rendszám (kivéve a 17. § 

(1) bekezdés e) pontjában meghatározott, valamint a polgármester által egyedileg elbírált 
esetekben) megjelölésével legfeljebb 3 év68 időtartamra - engedély adható ki. 
 

(2)  A 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek behajtására, illetve parkolására a védett 
övezet területére engedély nem adható ki, kivéve a 18. - 19. és 20. § d) pontjában 
meghatározottak szerint. Az engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet 
szabályozza. 
 

(3)  69 
 

13. §  
 
A védett övezetbe behajtáshoz és várakozáshoz nem kell engedély a KRESZ 14. § (14) 
bekezdésében felsoroltakon kívül 

−   a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó gépjármű; 
−   a figyelmeztető jelzéssel ellátott, és azt használó jármű; 
−   az igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító gépjármű; 
−   a diplomáciai mentességet élvező személy, ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek 
−   a Polgármesteri Hivatal gépjárművei részére; 
−   az önkormányzat által kiadott szolgálati igazolvánnyal, célforgalom esetén. 

 
Behajtási engedély70 

14. §7172 
 

(1) Annak a ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek 
lakóhelye vagy tartózkodási helye az I. vagy I/A. védett övezet területén van, és nem 
közterületen lévő saját vagy bérelt parkolóhellyel rendelkezik, kérelemre behajtási engedélyt 
kell kiadni legfeljebb annyi személygépkocsira vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó 
tehergépkocsira, amennyi a kérelmező saját vagy bérelt parkolóhelyén elfér. 
(2) A behajtási engedély csak az I. vagy I/A. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely 
megközelítésére és elhagyására jogosít. 
 

15. §73 74 
 
(1) Annak az 

                                                             
66 A bekezdést beillesztette a 34/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
67 A bekezdést módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
68 A bekezdést módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
69 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
70 Az alcím szövegét módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
71 Módosította a 4/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. február 18-tól. 
72 Módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
73 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
74 A §-t módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
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a) ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, és annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy 
tartózkodási helye az I. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját parkolóhellyel 
nem rendelkezik, valamint  
b) a 20. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a 
magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. esküvő, 
temetés, betegellátás, stb.) 
kérelemre behajtási engedélyt kell kiadni a kérelmező által használt személygépkocsi(k)ra vagy 
3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra. 
(2) A behajtási engedély az I. övezet közterületein várakozásra nem jogosít. 
(3) Amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a behajtási engedélyt, 
akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. 
(4) Az I. övezet területére a jelen paragrafus (1) bekezdés a) pontja alapján behajtási engedéllyel 
rendelkezők lakossági bérletet igényelhetnek a parkolók üzemeltetőjétől a 7. § (6) és (7) 
bekezdésében foglalt eljárási szabályok szerint, azzal, hogy a bérlet igénylésekor be kell mutatni 
a legalább még 30 napig érvényes behajtási engedélyt. Fenti bérletek a III-as övezet területén 
belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére történő kiállítás esetén kizárólag 
a bérleten feltüntetett területen érvényesek. 

 
Várakozási engedély75 

16. §7677 
 
(1) Annak 
a) az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek 
lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő 
saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint  
b) a 20. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a 
magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. esküvő, 
temetés, betegellátás, stb.) 
kérelemre várakozási engedélyt kell kiadni az általa használt személygépkocsi(k)ra vagy 3,5 t 
összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra (de az a) pont esetén lakásonként legfeljebb 2 
járműre). A várakozási engedély az I/A. övezet közterületeire történő behajtásra is jogosít. 
(2)78 Várakozási engedélyre jogosult az I. vagy I/A. övezet területén szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet folytató, szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező magánszemély, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó az általa fogadott 
vendégek részére a Tinódi közbe, a Gőzhajó utcába, a Bogdányi utca Lázár cár tér és Bem utca 
közötti szakaszára vagy a Bem utcába. 
(3) A várakozási engedély birtokában a I/A. övezethez tartozó közterületeken várakozni csak a 
KRESZ szabályainak betartásával lehet. 
(4) Amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a várakozási engedélyt, 
akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. 
 

 
Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély 

17. § 
 

(1)  79 Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt kaphat az áru közterületen történő ki- és 
bepakolása idejére – legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel – a 
védett övezetben rendszeres vagy eseti (pl. rendezvényekre történő) áruszállítási-szolgáltatási 

                                                             
75 Az alcím szövegét módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
76 A §-t módosította a 3/2010.(II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
77 A §-t módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
78 Módosította a 16/2010. (V.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 15-től. 
79 A bekezdést módosította a 15/2008. (IV. 18.) önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
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tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy 
egyéni vállalkozó.80, 81 

 
(2) Az áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély esetén fizetendő díjtételeket a rendelet 4. sz. 

melléklete tartalmazza. 
 
(3) 82A védett övezet területén található vendéglőkhöz történő áruszállítás céljából kiadott, 

hétfőtől szombatig 6.30-tól 8.30-ig, valamint hétfőtől péntekig 18.30-tól 20.30-ig terjedő 
időtartamra szóló áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély díjmentes. 

 
 
Súlykorlátozást meghaladó össztömegű jármű védett övezetbe történő behajtására jogosító eseti 

útvonalengedély83 
18. §84 

 
3,5 t össztömeget meghaladó jármű védett övezetbe történő behajtása esetén a korlátozott 
övezetekben kiadandó eseti útvonalengedély kiadására vonatkozó szabályok (19. §) megfelelő 
alkalmazásával eseti útvonalengedélyt kaphat az, akinek a védett övezetbe történő behajtásra 
alapos oka van, így különösen ingatlan felújításához, építésnél építőanyag ki- és beszállításához, 
az építéshez szükséges munkagép ki és behajtásához, ingóságok beszállításához. A behajtás 
indokoltságát a kérelmezőnek okirattal kell igazolnia. 

 
BEHAJTÁS A KORLÁTOZOTT ÖVEZETEKBE 

 
Eseti útvonalengedély85 

19. §86 
 
(1)  A 3. sz. melléklet II. és III. pontjaiban meghatározott korlátozott övezetekbe behajtani csak 

eseti útvonalengedély birtokában lehet. Eseti útvonalengedélyt a Polgármester a közút 
kezelőjének írásos hozzájárulása esetén, a körülmények gondos mérlegelése mellett a közút, 
vagy közterület teherbíró képességének figyelembe vételével adhat ki. A II. övezetben 
meghatározott területekre legfeljebb 9 tonna össztömegig adható ki eseti útvonalengedély. A 
Polgármester a kérelmet elutasítja, ha az igénybe venni kívánt közút vagy közterület 
teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget 
meghaladó jármű azon - akár csak eseti jelleggel is - közlekedjék. 

 
(2)  Amennyiben az építési engedélyben érintett közúton bármilyen a KRESZ előírásainak 

megfelelő, a közútkezelő által elrendelt korlátozás vagy tiltás van, az építtető köteles a 
munkálatok megkezdését megelőzően eseti útvonalengedélyt kérni. 
 

(3)  Az építtető az építkezés megkezdéséig de legkésőbb a kezdés bejelentésével együtt az eseti 
útvonalengedély meglétét köteles az építéshatóság felé igazolni. 

 
(4)  Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt a korlátozott övezet 

területére való behajtásra jogosít. 
 

                                                             
80 A bekezdést módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
81 Módosította a 16/2010. (V.14.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 15-től 
82 A bekezdést beiktatta a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
83 Az alcím szövegét módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
84 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
85 Az alcím szövegét módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
86 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
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(5)  Az eseti útvonalengedély az azon feltüntetett, de legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra 
adható. Amennyiben kérelmező nem tudja pontosan meghatározni az  igénybe venni kívánt 
naptári  napot, akkor részére 7 napra szóló engedélyt állít ki a Hivatal, melyen a konkrét 
napot  igénybevétel esetén  a kérelmezőnek kell bejelölnie.   

 
(6)  87 
 
(7)  88Az eseti útvonalengedélyért időarányos megváltási díjat kell fizetni. A Polgármester a 

fizetendő díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti egyedi mérlegelése alapján kulturális 
rendezvények, programok megrendezéséhez szükséges behajtások esetén. 

(8)  A korlátozott behajtási övezetek felsorolását a 3. sz. melléklet, az alkalmazható díjtételeket a 
4. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 
(9)  Jelen § rendelkezéseit a 18. § szerinti esetekben megfelelően alkalmazni kell. 

 
KÖZÖS SZABÁLYOK 
Díjfizetési kötelezettség 

 
20. §89 

 
(1) Térítésmentesen, válthatja ki 

a)  a behajtási engedélyt az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az áruszállítási-
szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni 
vállalkozó annyi személygépkocsira, amennyi az ingatlanán, telephelyén elfér;90 

 
b)  91 92az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt, az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az áruszállítási-szolgáltatási 
behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó az 
OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott önálló rendeltetési egységenként egy darab, 
általa használt járműre, ha ingatlanán saját parkolóhellyel nem rendelkezik, azzal, hogy 
egy önálló rendeltetési egységhez összesen csak egy engedély adható ki térítésmentesen; 

 
c)   93a behajtási és várakozási engedélyt az Önkormányzattal hatályos együttműködési 

megállapodással rendelkező polgárőrség, a Szentendrén dolgozó házi-, ügyeletet ellátó 
és gyermekorvos, állatorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, 
hivatásos ápoló, védőnő, szociális gondozó, az Önkormányzat megbízásából eljáró 
vállalkozó gépjárművére a munkavégzése idejére, továbbá az állami nyilvántartásba vett 
egyház lelki szolgálatot ellátó tagja a lelki szolgálat ellátásának idejére;94 

 

                                                             
87 A bekezdést törölte a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
88 A bekezdést módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
89 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
90 Módosította a 16/2010. (V.14.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 15. 
91 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. március 17-től. 
92 Módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
93 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. március 17-től. 
94 Módosította a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 12-től. 
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d)  95áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt lakossági tüzelőanyag szállítása, valamint 
szennyvíz szállítása céljából a szállítást végző vállalkozó; 

 
e)   96az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt magánszemély egészségügyi, szociális, családi, méltányossági okból, a 
Polgármester egyedi elbírálása alapján. 

 
(2) Amennyiben a térítésmentességre okot adó körülmény megszűnik, a behajtási vagy 
várakozási engedély jogosultja a megszűnést követő 15 napon belül köteles ezt a 
Polgármesternek bejelenteni, mely alapján a behajtási engedélyt a Polgármester bevonja.97 
 
(3) Amennyiben a behajtási vagy várakozási engedély jogosultja a (2) bekezdésben megjelölt 
kötelezettségét megsérti, az egyébként fizetendő éves díj ötszörösét köteles térítési díjként 
megfizetni.98 
 

21. § 
 

Térítés ellenében válthat engedélyt, aki nem tartozik jelen rendelet 13. § és 20. §-ának hatálya 
alá. 

22. § 
 
A Polgármester egyedi elbírálása alapján, egyedi térítési díjjal kaphat behajtási engedélyt 
Szentendrén széleskörű lakossági közszolgáltatást végző gazdasági társaság, vagy non profit 
szervezet. A térítés mértéke az egyébként alkalmazandó tarifa 0-75 %-a lehet.  

 
23. §99  

 
(1)  A megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedélyt kiadó, kérelemre 

1000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében kicseréli. 
 
(2)  A bevont vagy érvénytelenített engedély három hónapon belül nem pótolható. 
 
(3)  Az elveszett vagy megsemmisült engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult 

külön kérelemre – az időarányos megváltási díj kétszeresének, térítésmentes behajtási 
engedély esetén 2.000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében, – új engedélyt kaphat. 

 
(4)   Az engedélyek  

a)   100kiadásáért (kivéve a 20. § szerinti térítésmentes eseteket), cseréjéért és pótlásáért 
költségtérítést kell fizetni; 

b)  visszaszolgáltatása esetén a hátralevő egész hónapok számának megfelelően kell a 
befizetett megváltási díj arányos részét visszatéríteni. 

 
(5)   A térítési díjakat a Kérelmező az engedély kiadása előtt, egy összegben köteles megfizetni. 

Az engedély csak a térítési díj megfizetése után adható ki. 
 
(6) A jelen rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi kérelem esetén a kérelmező 

az egyébként irányadó térítési díj kétszeresét, amennyiben az engedély térítésmentes, 
engedélyenként 5.000 Ft térítési díjat köteles fizetni.101 

                                                             
95 A bekezdést módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
96 Módosította a 4/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. február 18-tól. 
97 A bekezdést beiktatta a 3./2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
98 A bekezdést beiktatta a 3./2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
99 A §-t módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
100 Módosította a 4/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. február 18-tól. 
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(7) A védett vagy korlátozott övezetbe történő, jelen rendelet alapján engedélyhez kötött, de 

engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a Polgármester, vagy a közterület-
felügyelő felhívására köteles a védett, vagy korlátozott övezetet haladéktalanul elhagyni. Az 
engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója (korlátozott övezetbe történő behajtás 
esetén, amennyiben a behajtásra gazdasági tevékenység végzésével összefüggésben kerül sor, 
az a személy, akinek vagy amelynek gazdasági tevékenysége során a behajtásra sor került) az 
észlelés napjára a 4. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel háromszorosának megfelelő 
összeget, de legalább 5.000 Ft-ot köteles megfizetni. Amennyiben az adott behajtásnak a 4. 
sz. mellékletben napi díjtétele nincs vagy a behajtás ingyenes az engedély nélküli behajtásért 
fizetendő díjtétel 5.000 Ft.102 

 
24. §  

 
A térítési díjakat a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 

V. FEJEZET 
Ellenőrzés 

 
25. §  

 
(1) A védett övezetben a közterület-felügyelő jogosult: 
 

a)  az övezet területére behajtó gépjármű vezetője behajtási engedélyének érvényességét; 
b)  az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését ellenőrizni, motorkerékpárok esetén 
felkérni az engedély bemutatására.. 

 
(2)   A védett övezet forgalmi rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő 

köteles elvenni, és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni, vagy ha az elvétel nem 
lehetséges, az érvénytelenítésről intézkedni annak az engedélynek, 

a)  amelyet nem az arra jogosult használ; 
b)  amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt; 
c)  amelynek az érvényessége lejárt; 
d)  amely hamis vagy meghamisították; 
e)  amely megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették; 
f)   amellyel bármely más módon visszaéltek. 

 
(3)   A 11. § (4) bekezdésében megjelölt területre történő behajtás esetén a közterület-felügyelő 

jogosult és köteles elvenni és a Polgármesteri Hivatalban leadni azt a távirányítót,  
a)   amelyet nem az arra jogosult használ; 
b)   amelyet olyan személy használ, akinek a behajtási engedélye nem érvényes; 
c)   amely hamis vagy meghamisították; 
d)   amellyel bármely más módon visszaéltek. 

 
(4)   Ha a behajtásra jogosult az 5. sz. melléklet 12. pontjában megjelölt tilalmak valamelyikét 

megsérti, és szabálysértési felelősségét emiatt a szabálysértési hatóság jogerősen 
megállapítja, akkor a további behajtásra (és az ehhez szükséges távirányító használatára) 
csak  

a)   első alkalommal történt szabálysértés esetén 142.500 Ft 
b)   második és minden további alkalommal történt szabálysértés esetén 270.000 Ft 

                                                                                                                                                                                                     
101 Módosította a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
102 Módosította a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
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összegű térítési díj megfizetése esetén jogosult. A térítési díjfizetési kötelezettségről a 
Polgármester határozatban rendelkezik.103 

 
26. §  

 
(1) A város területén a KRESZ 59. §-a alapján a rendőrség értesítése mellett a közterület-

felügyelő – a közút kezelőjének megbízásából – a járműveket a közterületről 
eltávolíttathatja. 

 
(2) Amennyiben az balesetveszélyt nem jelent, és a közúti forgalmat nem akadályozza a 

közterület felügyelő 
-   a közterületen szabálytalanul elhelyezett 
-   védett övezetbe engedély nélkül behajtó és várakozó 
-   korlátozott övezetbe engedély nélkül behajtó és várakozó 
-   a fizető parkolási övezetben díjfizetés nélkül várakozó járművek rögzítésére 

kerékbilincset alkalmazhat a mindenkor hatályos közterület-felügyeletről szóló 
önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint. 

 
VI. FEJEZET 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén alkalmazandó intézkedések104 
 

27. §105, 106 
27. § (1) Aki  

a)   a védett vagy korlátozott övezet területén érvényes engedélyét az előírástól eltérően vagy 
annak jól láthatóságát nem biztosító módon, vagy más gépjárműre kiadott engedélyt 
helyez el,  

b)   védett területre történő behajtáshoz szükséges távirányítót meghamisítja (lemásolja), 
illetőleg hamis vagy illegálisan másolt távirányítót vesz igénybe a behajtáshoz, vagy aki a 
távirányítóval az 5. sz. melléklet 12. pontjában megjelölt tilalmakat megsértve bármely 
módon visszaél, 

c)   fogatolt járművel (konflissal) érvényes engedély nélkül a védett övezetbe behajt, 
d)   a behajtási engedély jogosultja a járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- 

és lerakodáshoz szükséges időt meghaladóan tartózkodik a védett vagy korlátozott övezet 
területén 

e)   a behajtási engedélyt vagy a távirányítót a behajtási engedély érvényességi idejének 
lejártát követően nem adja le az Ügyfélszolgálati Irodán 

f)   a védett területre történő behajtást lehetővé tevő vésznyitót jogellenesen használja, azt 
megrongálja, működésképtelenné teszi 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya alá 
tartozó cselekménynek, helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő behajtás, várakozás 
után fizetendő díj megfizetése alól.  

 
 

VII. FEJEZET   
 

Eljárási szabályok   
 
                                                             
103 A bekezdést beillesztette a 34/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
104 Módosította a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
105 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül: 2012. április 21-től. 
106 Módosította a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
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28. §  
 
(1)  E rendelet IV. fejezetében meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet a 

Polgármesterhez intézett írásos beadvány formájában kell benyújtani az engedélyezni kért 
időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 8 munkanappal korábban. Amennyiben a 
kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási engedélyt, sürgősségi kérelmet 
nyújthat be, melyről a Polgármester legkésőbb 2 munkanapon belül dönt.107 

 
(2)  108109A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, anyja neve, nem magánszemély kérelmező 
esetén az elnevezést, a székhelyét, a telephelyét, a képviselő nevét, címét, a 
cégnyilvántartási számát); kereskedelemi tevékenységre történő hivatkozás esetén a 
nyilvántartásba vétel számát; amennyiben a kérelemben olyan körülményre hivatkoznak, 
amelyet hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak 
másolatát; 

b)  a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát, 
össztömegét, a forgalmi engedély számát, és amennyiben a jármű nem a kérelmező 
tulajdonát képezi, akkor a használati jogosultságot hitelt érdemlően igazoló okiratot vagy 
annak másolatát; 

c)  az engedély típusát, állandó lakó esetében az igénybe veendő parkoló megjelölését és 
kiadásának indokát, 

d)  bérelt parkolóhely megközelítésére szolgáló engedély-kérelem esetében a nem közterületi 
parkolóhely használatára vonatkozó írásbeli bérleti szerződést, a használatról szóló egyéb 
írásbeli megállapodást. 

 
(3)  A jelen rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén azon személyek közül, 

akik az adott önálló rendeltetési egység okán behajtási illetve várakozási engedélyre 
jogosultak, térítésmentes behajtási illetve várakozási engedélyre a közös megállapodásuk 
szerinti személy vagy ennek hiányában az a személy jogosult, aki a kérelmet elsőként 
nyújtotta be.110 

 
28/A. §111 

 
(1) A jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértője 
helyszíni bírsággal vagy közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági 
eljárás hivatalból, a Hivatal ügyintézőjének, vagy a közterület-felügyelőnek az észlelése alapján 
indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság által tett 
bejelentés alapján győződik meg a közterület-felügyelő vagy Hivatal ügyintézője a magatartás 
megvalósításáról. 
(5) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető 
személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 
(6) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét. 

                                                             
107 A bekezdést módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
108 Módosította a 35/2007. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. október 1-től. 
109 A bekezdést módosította a 13/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 17-től. 
110 Módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
111 Beillesztette a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
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(7) Pénzbírság kiszabása helyett a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívás is alkalmazható, 
amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabály illetve a 
hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály vagy hatósági döntés 
megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával 
orvosolható.  
(8)A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy a 
közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 15 
napon belül a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára 
kell befizetni.  

 
29. §112 

 
A kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel – a 
kérelmező részére az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés befizetése után 8 
munkanapon belül köteles kiadni. A 19. § (3) bekezdés szerinti közútkezelői hozzájárulás 
beszerzésének, valamint a 28. § (2) bekezdésében meghatározott adatok hiányos benyújtása 
miatti hiánypótlási eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 
Záró rendelkezések 

 
11330. § 

 
E rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 15/2006. (IV. 
28.) Önk. sz. rendelet, és annak módosításai: a 24/2006. (VI. 15.) Önk. sz., a 49/2006. (XII. 15.) 
Önk. sz., az 1/2007. (I. 17.) Önk. sz. rendeletek, kivéve a rendelet 1. sz. mellékletének 3. f) 
pontja, mely 2007. november 1-jén lép hatályba. 
 
(1) A rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
Szentendre, 2007. április   
 

      dr. Dietz Ferenc s.k.  dr. Molnár Ildikó s.k. 
 polgármester                          jegyző 
 
 

Záradék: 
A rendelet 2015. március 17-én került egységes szerkezetbe foglalásra. 
 
 
 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 

                                                             
112 Módosította a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. március 17-től. 
113 A paragrafust módosította a 35/2007. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2007. október 1-től. 
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1.   114sz. melléklet 

 
Parkolási zónákban kijelölt fizető parkolók meghatározása 

 
1.  I. parkolási zóna fizető várakozó helyei:115 

a)   Paprikabíró nagyparkoló – busz és tehergépkocsi parkolás 
b)   Teátrum buszparkoló – buszparkolás  

 
2.  II. parkolási zóna fizető várakozó helyei116: 

a)   Bükkös-patak bal oldala a Dunakanyar körút és Kanonok utca között 
b)   Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban  
c)   Kanonok utca teljes hosszban  
d)   Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között  
e)   Szent István utca teljes hosszban  
f)   Martinovics utca a Pásztor köz és Áprily tér között  
g)   Áprily tér teljes területe  
h)   Dobozi utcában található kiépített parkoló 
i)   Rákóczi utca Pátriárka utcától Céh utcáig tartó szakasza 
j)   Rév utcából nyíló parkoló teljes területe (Teátrum parkoló) - személygépjárművek 
k)   Kossuth utcai zónahatár Bolgár utcán a Duna-korzóig  
l)   Római sánc köz teljes hosszában  
m)  Duna korzó Bükkös patak jobb oldalán található kijelölt várakozó hely  
n)   a Bükkös part jobb oldala, Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig 
o)   a Paprikabíró utcánál található nagy parkoló – személygépjárművek 

 
3.  III. parkolási zóna fizető várakozó helyei: 

a)   Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakasza, kivéve azokat a 
parkolóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az 
Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott, vagy amelyeket konflis 
várakozóhelyeként jelölt ki és e célból hasznosított.117 

b)   Jókai utca teljes hosszában 118 
c)   Kert utca teljes hosszában 119 
d)   Péter Pál utca teljes hosszában 
e)  120Lázár cár tér teljes területe kivéve azokat a parkolóhelyeket, amelyekre 

kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-
használati engedélyt adott ki 121 

f) Ady E. u. a Dézsma utcától a Duna korzóig 
g) Kossuth Lajos utca a Római sánc és a Vuk Karadzsics tér között 
h) Vuk Karadzsics tér területe 
i) Kucsera Ferenc utca teljes hosszban 

 

                                                             
114 Az 1. sz. mellékletet módosította az 1/2009. (I. 27.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2009. február 1-től. 
115 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
116 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
117 Módosította a 27/2011. (VI.14.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2011. június 15-étől, valamint a 34/2011. (IX.15.) 
Önk. sz. rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
118 Törölte a 34/2010. (XII.15) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. december 16-tól, módosította a 34/2011. 
(IX.15.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
119 Törölte a 34/2010. (XII.15) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. december 16-tól, módosította a 34/2011. 
(IX.15.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
120 Módosította a 27/2011. (VI.14.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2011. június 15-étől. 
121 Módosította a 11/2010. (IV.19.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 1-től. 
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2. sz. melléklet122 
 

I. A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG IDŐTARTAMA 
 

Március 15-től október 31-ig:  9.00-től 20.00-ig 
November 1-től március 14-ig: 9.00-tól 18.00-ig  

 
II. PARKOLÁSI DÍJAK123 

 
PARKOLÁSI DÍJAK 
 

I. parkolási zóna (autóbusz és tehergépkocsi kategória): 1360 Ft/óra 
II. parkolási zóna: (személygépkocsi kategória)  280 Ft/óra 
III. parkolási zóna: (személygépkocsi kategória)  360 Ft/óra 

 
 
Parkolási kártya: 

Használatával a parkolás az általános díjfizetési szabályok szerint vehető igénybe. 
1.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 3.170 Ft 
3.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 3.170 Ft 
5.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 3.170 Ft 
 
Ugyanazon kártya második feltöltésétől a kiállítási/pótlási díjat nem kell megfizetni 

 
III. BÉRLETEK (csak személygépkocsi kategóriára válthatók) 

 
A bérletek a III. parkolási zónában nem érvényesek, kivéve a 7. § (2)-(3) valamint a 15. §-ban 
meghatározott eseteket. 
 
1. Magánszemélyek, jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok részére: 
 

a)   III. övezetben parkolásra jogosító bérlet 
Éves bérlet: 120.000 Ft/év 
Féléves bérlet: 90.000 Ft/félév 
Havi bérlet: 20.000 Ft/hó 
 

b)   II. övezetben parkolásra jogosító bérlet124 
Éves bérlet: 70.000 Ft/év 
Féléves bérlet: 50.000 Ft/félév 
Havi bérlet: 12.000 Ft/hó 
 

2. Munkavállalói vagy lakossági bérlet: 
       Éves bérlet: 12.000 Ft/év 
       Féléves bérlet:   7.000 Ft/félév 
       Havi bérlet:   2.000 Ft/hó 
 
 
3. Egészségügyi szolgáltató bérlet: 
       Éves bérlet: 12.000 Ft/év 
                                                             
122 Módosította az 51/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-től. 
123 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
124 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
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       Féléves bérlet:   7.000 Ft/félév 
       Havi bérlet:   2.000 Ft/hó 
 
A parkolási övezet bármely területén igénybe vehető munkavégzés esetén. 
 
4. Megrongálódott, és bérlet csere esetén bérletek pótlása  1.400 Ft/alkalom. 
 
5. Oktatási bérlet: 
 II. övezetben parkolásra jogosító bérlet125 

Éves bérlet:  12.000 Ft/év 
Féléves bérlet:  7.000 Ft/félév 

 
IV. PÓTDÍJAK126 
 

Pótdíjak március 15 - október 31-ig* 

Zónák várakozási 
díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 15 napon túli 
befizetés esetén (11 óra üzemidő) 

I. 
zóna/busz 1.360.- 17.680.- + 1.360.- 54.400.- + 1.360.- 
II. zóna 280.- 3.640.- + 280.- 11.200.- + 280.- 
III. zóna 360.- 4.680.- + 360.- 14.400.- + 360.- 

    
    

Pótdíjak november 01 - március 14-ig* 

Zónák várakozási 
díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 15 napon túli 
befizetés esetén (9 óra üzemidő) 

I. 
zóna/busz 1.360.- 14.960.- + 1360.- 54.400.- + 1.360.- 
II. zóna 280.- 3.080.- + 280.- 11.200.- + 280.- 
III. zóna 360.- 3.960.- + 360.- 14.400.-+360.- 

 
* A közúti közlekedésről szóló törvény alapján 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. 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. 
 
Behajtás esetén az üzembentartó személyének központi nyilvántartón keresztül történő 
lekérdezésének díja:  

3.000.-Ft/eset  
 
 
A fent szereplő díjak, kivéve a pótdíjat, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

                                                             
125 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
126 Módosította a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. július 1-től 
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3. sz. melléklet127 

 
A védett és korlátozott övezetek felsorolása és területük határai 

 
ÖVEZET ÖVEZET HATÁRAI ÉS RÉSZLETEZÉSE A BEHAJTÁS MÓDJA 

VÉDETT ÖVEZETEK 
I. 

Fő tér, Görög u., Futó u., Dumtsa J. u 
Bercsényi u., Bogdányi u. Fő tértől Rév utcáig, valamint 
a Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák,  

Várdomb u., Alsó Duna köz,  
Vak Bottyán u., 

 

behajtási engedéllyel, 
közterületen várakozni nem 

lehet 
 

behajtási engedéllyel 
várakozhat az övezeten 

belül: 
-   20.§ c) pontjában 

meghatározott személy 
-   Polgármesteri Hivatal 

járműve 
-   a Tinódi közben, a 

Gőzhajó utcában, a 
Bogdányi utca Lázár cár 
tér és Bem utca közötti 

szakaszán valamint a Bem 
utcában a 16. § (2) 

bekezdésében 
meghatározott 
jogosultak128 

I/A. Alkotmány u., 
Rab Ráby tér, Munkácsy M. u. 

és a Malom u. Bartók B. u. Munkácsy M. u. közötti 
szakasza 

Batthyány u., Kör u., Janicsár u., 
Arany J. u. Piac köz, Vörösmarty u. Tiszteletes u. és 

Arany J. u. közötti szakasza,  
Rákóczi u. Arany J. u. és Városház tér közötti szakasza 
(Polgármesteri Hivatal dolgozója a Városháza udvarán 
történő parkolásra jogosító parkolási kártyával külön 

várakozási engedély kiváltása nélkül jogosult 
várakozni), 

Szentendre Város közigazgatási területén a fentiekben 
nem említett, „mindkét irányból behajtani tilos” 

jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával 
ellátott utcák.129 

behajtás engedéllyel, 
közterületen várakozni csak 

várakozási engedéllyel 
rendelkezőknek szabad 

BELVÁROSI KORLÁTOZOTT ÖVEZETEK 

I. Fő tér, Görög u., Futó u., Dumtsa J. u 
Bercsényi u., Bogdányi u.( Lázár cár tértől – Fő térig), 

Bogdányi u. Lázár cár tértől Rév utcáig, valamint a 
Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 

3,5 tonna súlykorlátozás alá 
eső terület e fölött csak eseti 

útvonalengedéllyel lehet 
behajtani 

                                                             
127 A bekezdést módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
128 Módosította a 16/2010. (V.14.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. május 15-től. 
129 A bekezdést módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
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I/A. 
Alkotmány u., 

Rab Ráby tér, Munkácsy M. u. 
és a Malom u. Bartók B. u. Munkácsy M. u. közötti 

szakasza 

3,5 tonna súlykorlátozás alá 
eső terület e fölött csak eseti 

útvonalengedéllyel lehet 
behajtani 

II. 
Hunyadi u., Bartók B. u., Gőzhajó u., Temető u., 

Dalmát u., Zrínyi u., Angyal u., Alsóhegy u., 
Középhegy u., Felsőhegy u., Rab Ráby tér, 

Iskola u., Munkácsy u., Szőlő köz, 
Martinovics út (Hunyadi – Bartók B. u.,) 

3,5 tonna súlykorlátozás alá 
eső terület, e fölött, de 

legfeljebb 9 tonnáig, eseti 
útvonalengedéllyel lehet 

csak behajtani 

EGYÉB KORLÁTOZOTT ÖVEZETEK 

III. a közforgalom elől nem elzárt terület, amely területére az 
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a 

továbbiakban: KRESZ) előírtak szerint meghatározott 
határértéket túllépő tulajdonsággal rendelkező járművel 

csak alkalmanként a közút kezelőjének felmentése 
esetén, díjfizetés ellenében lehet behajtani 

a KRESZ szerint kitáblázott 
súlykorlátozás fölött csak 
eseti útvonalengedéllyel 

lehet behajtani 
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4. sz. melléklet130 
 

A behajtási engedélyek kiadásának térítési díjai131 

A behajtás jogcíme Behajtási idő korlátozása Térítési díjak 
Behajtási vagy várakozási engedély 

-   bejelentett lakóhely vagy 
tartózkodási hely esetén (második 
autótól) 

-   ingatlantulajdonos (második 
autótól) 

   6.840,- Ft/6 hó 
12.960,- Ft/év 

-   eseti behajtás (15. § b) pont, 16. § 
(1) bekezdés b) pont)  2.000,- Ft/nap 

-   idegenforgalmi szálláshelyet 
biztosító jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, egyéni vállalkozó, 
amennyiben, székhelye, telephelye, 
fióktelepe a I. vagy I/A. övezet 
területén van, az általa fogadott 
vendégek részére 

 
18.000,- Ft/év  
10.000,- Ft/6 hó 
  2.000,- Ft/nap 

Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély 
-   a védett övezet területén bejelentett 

székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező jogi 
személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, egyéni 
vállalkozó  

-   taxi 
-   őrző-védő szolgálatot ellátó jogi 

személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, egyéni 
vállalkozó 

 
18.000,- Ft/év  
10.000,- Ft/6 hó 
  2.000,- Ft/nap 

székhely, telephely vagy fióktelep 
címétől függetlenül a védett övezet 
területén tartott rendezvényre árut 
szállító, vagy ott szolgáltatást nyújtó 
jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

 2.000,- Ft/nap 

a védett övezet területén bejelentett 
székhellyel, telephellyel vagy  
fiókteleppel nem rendelkező jogi 
személy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

20.30 – 9.30 
  5.000,- Ft/nap    
57.000,- Ft/6 hó 
108.000,- Ft/év 

a védett övezet területén bejelentett 
székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel nem rendelkező jogi 
személy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

9.30  – 20.30 
 12.500,- Ft/nap 

142.500,- Ft/6 hó 
270.000,- Ft/év 

                                                             
130 A bekezdést módosította a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 18-tól. 
131 A táblázatot módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
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132Eseti útvonalengedély 

súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek behajtásához 
a) Valamennyi behajtás, kivéve a b) pontban foglaltakat 

I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 
súlykorlátozás meghaladása esetén 
II. övezetben 1,5 tonna 
súlykorlátozás felett legfeljebb 9 
tonna össztömegig 

 20.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 
esetben  10.000,- Ft/nap  

b) Föld- és törmelék elszállítás 
I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 
súlykorlátozás meghaladása esetén 
II. övezetben 1,5 tonna 
súlykorlátozás felett legfeljebb 9 
tonna össztömegig 

  6.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 
esetben  3.000,- Ft/nap  

* A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 

                                                             
132 A táblázatot módosította a 3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. február 15-től. 
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5.   sz. melléklet133 
 
 

A belváros sorompóval védett területeire történő behajtás szabályai134 
 
1.   A belváros sorompóval védett területei: a Bogdányi utca Lázár cár tér és Fő tér közötti 

szakasza, a Fő tér, valamint a Dumtsa Jenő utca. 
2.   A sorompóval védett területre történő behajtás kizárólag a behajtási engedéllyel vagy eseti 

útvonalengedéllyel (továbbiakban együttesen: behajtási engedély) egyidejűleg a jogosult 
részére átadott távirányító használatával lehetséges. 

3.   A távirányítót a behajtási engedély jogosultja a behajtási engedély kézhezvételekor vagy azt 
követően a behajtási engedély érvényességi idején belül az Ügyfélszolgálati Irodában veheti 
át, annak használatára csak a behajtási engedély érvényességi idején belül jogosult.  

4.   A behajtási engedély jogosultja a távirányítót a behajtási engedély érvényességi idejének 
lejártát követő munkanapon köteles az Ügyfélszolgálati Irodában leadni.  

5.   A behajtási engedély jogosultja behajtási engedélyenként egy távirányítóra jogosult. A 
távirányító átvételéről és leadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

6.   A távirányítóért a behajtási engedély jogosultjának 12.000 Ft összegű térítési díjat kell 
fizetnie. Térítésmentesen jogosult ingatlanonként egy darab távirányítóra az,  

-   aki a sorompóval védett övezet területén állandó bejelentett lakcímmel és a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkezik; 

-   aki a sorompóval védett övezet területén található ingatlan tulajdonjogával, vagy 
haszonélvezeti jogával, vagy a sorompóval védett övezet területén található 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan bérleti jogával rendelkezik, és ez az 
ingatlan az állandó lakcíme, továbbá az érintett gépjárműnek a tulajdonosa, vagy a 
forgalmi engedélyben „üzemben tartóként” bejegyzett használója.135 

1366a. Térítésmentesen jogosult  
aa) távirányítóra a Városi Szolgáltató Zrt., a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mentők, közműszolgáltatók, posta; 
ab) behajtási engedélyenként egy darab távirányítóra a behajtási engedély érvényességi 
idejére a 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes behajtási engedélyre 
jogosult személy; 
ac) behajtási engedélyenként egy darab távirányítóra a behajtási engedély érvényességi 
idejére a 15. § (1) bekezdés b) pontja és 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján behajtási 
engedélyre jogosult személy, valamint a 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
térítésmentes behajtási engedélyre jogosult személy, valamint az eseti 
útvonalengedélyre jogosult személy. 

1376b. A 6a. pont ac) alpontjában meghatározott személy a távirányító átvételére akkor 
jogosult, ha az ideiglenesen kiadásra kerülő eszköz átvételekor az Ügyfélszolgálati 
Irodában befizetési bizonylattal igazolja, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárába 25.000 Ft kauciót befizetett. A kaució összegét a sértetlen, 
működőképes távirányító visszaadásakor az igénylő visszakapja. Amennyiben az 
eszköz működésképtelen, sérült állapotba kerül, úgy annak javíttatására az 
Ügyfélszolgálati Iroda jogosult, költségét a kaucióból kell levonni. 

7.   Abban az esetben, ha a jogosult a távirányítót elveszti, az a birtokából bármely más módon 
kikerül (pl. ellopják), vagy az megrongálódás miatt lesz üzemképtelen (pl. eltörött), akkor a 
távirányító pótlásáért – öt éves időszakot figyelembe véve – első alkalommal 18.000 Ft, 
második alkalommal 40.000 Ft, minden további alkalommal 60.000 Ft térítési díjat kell 

                                                             
133 A mellékletet beillesztette a 34/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-től. 
134 A mellékletet módosította a 26/2013. (VII.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 1-től. 
135 Módosította a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 12-től. 
136 Beillesztette a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 12-től. 
137 Beillesztette a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 12-től. 
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fizetni Szentendre Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára csekken vagy 
átutalással. Az új távirányító a térítési díj megfizetésének igazolását követően vehető át az 
Ügyfélszolgálati Irodában. A távirányító elvesztését 2 munkanapon belül be kell jelenteni az 
Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban. 

8.   Abban az esetben, ha a távirányító üzemképtelenné válik, akkor az új távirányító az 
üzemképtelen távirányító leadásával egyidejűleg az Ügyfélszolgálati Irodában vehető át a 6. 
pontban megjelölt térítési díj ellenében, illetve a 6. pontban megjelölt személyek számára 
térítésmentesen. 

9.   A távirányító elemeit – azok elhasználódása esetén – a behajtási engedély jogosultja saját 
költségén köteles kicserélni. 

10.   A távirányító használatától függetlenül a behajtási engedélyt minden esetben ki kell helyezni 
a jármű szélvédője mögé jól látható helyre. Ennek elmulasztása a behajtó szabálysértési 
felelősségét alapozza meg, továbbá a behajtónak viselnie kell az engedély nélküli behajtás 
esetén a jelen rendelet alapján alkalmazandó jogkövetkezményeket.  

11.   A távirányítót kizárólag a behajtási engedélyen megjelölt forgalmi rendszámú járművel és 
kizárólag a behajtási engedélyen megjelölt közterületre történő behajtáshoz lehet 
felhasználni. 

12.   Tilos 
-   a távirányítót más birtokába adni, 
-   a távirányítóval a behajtási engedélyen megjelölt forgalmi rendszámú járműtől eltérő 

járművel a védett övezetbe behajtani, 
-   a távirányítóval a behajtási engedélyen megjelölttől eltérő közterületre behajtani, 
-   a távirányítót másolni. 

13.   Aki a 12. pontban foglalt tilalmak bármelyikét megszegi, és szabálysértési felelősségét 
emiatt a szabálysértési hatóság jogerősen megállapítja, e határozat jogerőre emelkedésétől 
számított egy évig csak a R. 25. § (4) bekezdésében meghatározott térítési díj ellenében 
jogosult a távirányító használatára.  

 


