
Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (2) 

bekezdése és későbbi módosításai és kiegészítései szerint összhangban a közutakról szóló 

1961. évi 135. törvény 6a§ és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2019/…….sz. (2019. február 19.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete 

 

§ 1 

Értelmező rendelkezések 

 

 Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet“) határozza meg a helyi utak 

és egyéb közutak az M, N1 kategóriába tartozó járművek ideiglenes parkolására szolgáló 

szakaszait (továbbiakban „parkolóhelyek“), a parkolóhelyek üzemeltetésének tartalmát és 

feltételeit, a parkolóhelyek üzemeltetése biztosításának módját, a közlekedési korlátozással 

ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken való ideiglenes parkolás díját, a parkolási díj 

térítésének és a befizetés igazolásának módját és a parkolóhelyek üzemeltetési díja 

meghatározásának módját. 

 

§ 2 

Alapvető fogalmak 

 

 Jelen rendelet értelmében: 

a) gépjármű a nem vágányon járó saját motorral meghajtott jármű, 

b) M kategóriás gépjárművek – a legalább 4 kerékkel rendelkező, személyszállításra 

alkalmas gépjárművek, 

c) N1 kategóriás gépjárművek – az áruszállításra tervezett és épített járművek, 

amelyek legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg, 

d) helyi közutak – az általánosan megközelíthető és használatos utcák, 

Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó parkolók és közterületek, amelyek 

a helyi közlekedést szolgálják, 

e) várakozás – a gépjármű nyugalomba helyezése hosszabb időre, mint amely 

a megállásra engedélyezett 

f) gépjármű megállítása – a gépjármű vezetése megszakítása a járművezető akaratától 

független okból 

g) közlekedési korlátozással ellátott zóna - közterület része - utcák és terek - kezdete 

IP 12 függőleges közlekedési jelzéssel ellátott – B 33 közlekedési jelzéssel ellátott 

közlekedési korlátozással ellátott zóna - megállni tilos és vége IP 24b függőleges 

közlekedési jelzéssel ellátott – a közlekedési korlátozással ellátott zóna vége B 33 

közlekedési jelzéssel jelölt- megállni tilos  

h) üzemeltett parkolók, a IP 12 függőleges közlekedési jelzéssel ellátott parkolóhelyek 

– Parkolók V10a és V10c vízszintes közlekedési jelzéssel ellátva, a ki és a behajtás 

sorompóval lehatárolt vagy parkoló személyzettel ellátott 

i) kijelölt parkolóhelyek azok a parkolóhelyek, amelyek a következő jelzéssel vannak 

ellátva:  

 ia) IP 17a függőleges közlekedési jelzéssel ellátott parkolóhely - Parkoló – 

parkolóhely fizetett parkolással és V10a és V10c vízszintes közlekedési jelzéssel 

ellátott  

 ib) IP 12, IP 13a, IP 13c, IP 14a, IP 14b, IP 15a, IP 15b függőleges közlekedési 

jelzéssel ellátott parkolóhely - Parkoló – E 12 kiegészítő jelzőtáblával ellátott 
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várakozásra kijelölt parkolóhely, amely a „Fizetős parkoló” szöveggel és V10a és 

V10c vízszintes közlekedési jelzéssel ellátott  

ic) IP 16 függőleges közlekedési jelzéssel ellátott parkolóhely – Parkoló – E 12 

kiegészítő jelzőtáblával ellátott várakozásra kijelölt parkolóhely, amely megfelelő 

szöveggel és V10a és V10c vízszintes közlekedési jelzéssel ellátott  

j) mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhely - IP 12 függőleges közlekedési 

jelzéssel ellátott parkolóhely - E 15 kiegészítő jelzőtáblával ellátott parkoló. 

Mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely.  

 

§ 3 

Gépjárművek ideiglenes parkolása a helyi közutak meghatározott részén  

 

1) A járművek ideiglenes parkolására szolgáló közlekedési korlátozással ellátott 

zónában a következő helyi közút és egyéb közút szakaszok kerültek 

meghatározásra: 

 

a Fő utca 326. szám alatt található  

irodaház körüli közterület  (közterület)  

Városi hivatal környéke   M100043, M100045  

Városi Művelődési Központ  

környéke     (közterület)  

Posta utca      M100145   

Duna utca     M100043, M100047  

Nemesszeg utca     M100124, M100125  

Vámbéry Ármin tér   M100112   

Kulacs utca     M100083   

Kukučín utca     M100082   

Komenský utca    M100079   

Nefelejcs utca    M100131   

Štúr utca      M100166   

Kondé püspök utca     M100025   

Bacsák  utca     M100008   

Rózsa utca     M100153   

Sládkovič utca    M100161   

Szent István tér  

a gimnázium felől    M100122   

Szent István tér 

a járási ügyészség felől   M100123   

Erzsébet tér    M100004   

Sport utca     M100165   

Városháza tér    M100150   

Jilemnický utca     M100067 

Galántai út    (II/570-es út) 

a Vajansky utca 125. szám alatt található  

polifunkciós épület melletti közterület (közterület) 

Ádor utca      M100001 

 

2) A város közlekedési korlátozással ellátott zónáinak grafikus tervét nyilvánosságra 

hozza. 
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3) A járművek ideiglenes parkolására szolgáló közlekedési korlátozással ellátott 

zónába az egyéb közúti szakaszok is besorolásra kerülhetnek, azok 

tulajdonosaival/kezelőivel való megállapodás után.  

 

§ 4 

Parkolóhelyek üzemeltetése biztosításának módja 

 

1) Jelen rendelet 3.§-ban feltüntetett kijelölt parkolóhelyek üzemeltetését a város által 

megbízott jogi személy biztosítja. 

2) Az üzemeltető a jelen rendelet 3.§-ban feltüntetett kijelölt parkolóhelyek a 

közlekedési korlátozással ellátott zónában való üzemeltetését és a kijelölt 

parkolóhelyeken való parkolás ellenőrzését Dunaszerdahely Várossal kötött 

szerződés alapján jogosult ellátni. 

3) Az üzemeltető jogosult a saját nevében és saját számláján a közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való parkolásért fizetendő díjat átvenni. 

4) Az üzemeltető a város beleegyező állásfoglalása alapján a városfejlesztési és 

közlekedési bizottság véleményezése után, az ezen rendelet 3.§-ban feltüntetett, a 

város közlekedési korlátozással ellátott zónáiban található parkolóhelyeket bérbe 

adhatja jogi személyeknek, illetve természetes személyeknek-vállalkozóknak az (5) 

bekezdés szerinti díjfizetés ellenében az üzem/üzlet közvetlen közelében található 

parkolóhelyek alkalmazottak/kliensek gépjárművei parkolása céljából, 

munkanapokon 06.30 órától 20.30 óráig és szombaton 06.30 órától 15.00 óráig. Az 

első mondat alapján kijelölt parkolóhelyeket az üzemeltető függőleges közlekedési 

jelzéssel jelöli meg: IP 16 – Parkoló – E 12 kiegészítő jelzőtáblával és szöveggel 

ellátott várakozásra kijelölt parkolóhely. 

5) A parkolóhelyek bérlője köteles a parkolóhelyek üzemeltetőjének a (4) bekezdés 

alapján éves bérletet fizetni, amely 1 parkolóhely esetében 720 euró. 

6) Ha az üzemeltető jelen rendelet rendelkezéseinek megsértését észleli, akkor 

köteles/jogosult azt a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrségnek jelenteni. 

 

§ 5 

A közlekedési korlátozással ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken való 

parkolás feltételei 
 

1) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a gépjárművek csak a jelen rendelet 2.§ 

h) pontja szerinti üzemeltett parkolóban vagy a 2.§ i) pontja szerinti kijelölt 

parkolóhelyen, vagy a 2.§ j) pontja szerinti mozgáskorlátozottak számára kijelölt 

parkolóhelyen állhatnak.  

2) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a speciális megkülönbözető jelzést 

használó járművek csak munkavégzésük során és azon gépjárművek, amelyek a 

hiba, akadály, baleset, vagyonban keletkezett kár, egészséget és életet veszélyeztető 

helyzet elhárításban vesznek részt a kijelölt parkolóhelyeken kívül is állhatnak. 

3)  Az áruszállítást biztosító járművek a kijelölt parkolóhelyen 6.00 órától 10.00 óráig 

tartó és a 16.00 órától 18.00 óráig tartó időszakban állhatnak az áru ki és berakás 

elvégzéséhez szükséges időtartamig. 

4) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken a 

gépjárművek ideiglenes parkolás díja (jelen rendelet 6.§) munkanapokon 8.00 órától 

17.00 óráig. 

 

§ 6 
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A gépjárművek ideiglenes parkolási díja és a díjfizetés módja 

 

1) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken való 

parkolásért a gépjármű vezetője vagy birtokosa (továbbiakban „díjfizető”) köteles 

az üzemeltetőnek parkolási díjat (továbbiakban „parkolási díj”) fizetni az 5.§ (4) 

bekezdése szerinti időszakra vonatkozóan, kivéve, ha jelen rendelet vagy külön 

törvény másként nem rendelkezik.  

2) A gépjárművek ideiglenes parkolási díja a 6. § (1) bekezdése alapján a következő: 

a) időszakos parkolási díjfizetés esetén a HŰSÉGKÁRTYÁVAL rendelkezőknek 

1. egy háztartásban élő természetes személyek és természetes személy-vállalkozók 

részére, ha a vállalkozás helye a közlekedési korlátozással ellátott zónában van 

80,- € egy évre egy gépjárműre, minden további gépjármű esetében 160 € egy 

évre 

2. jogi személyek részére, ha székhelyük a közlekedési korlátozással ellátott 

zónában van 160,- € egy évre egy gépjárműre, minden további gépjármű 

esetében 200 € egy évre 

3. 45,- € fél évre egy gépjárműre, minden további gépjármű esetében 90 €  

4. 25,- € negyed évre egy gépjárműre, minden további gépjármű esetében 50 € 

5. 15,- € egy hónapra egy gépjárműre, minden további gépjármű esetében 30 € 

6. 0,- € egy évre egy gépjárműre a közlekedési korlátozással ellátott zónában 

lakóknak, minden további gépjármű esetében 20 € egy évre 

b) időszakos parkolási díjfizetés esetén a HŰSÉGKÁRTYÁVAL nem rendelkezőknek 

1. 360,- € egy évre egy gépjárműre  

2. 200,- € fél évre egy gépjárműre  

3. 60,- € negyed évre egy gépjárműre  

4. 40,- € egy hónapra egy gépjárműre  

5. 20,- € egy évre egy gépjárműre a közlekedési korlátozással ellátott zónában 

lakóknak, minden további gépjármű esetében 40 € egy évre 

c) egyszeri parkolási díjfizetés esetén (parkolójegy) 

1. 0,50,- € egy órára, azonban a parkolási díj minimális összege 0,30,- €/36 perc 

és minden további 0,10,- € való befizetés esetében a parkolási idő 12 perccel 

hosszabbodik meg 

2. 0,60,- € minden megkezdett 1 órára az SMS szolgáltatással és a DS APP mobil 

applikáción keresztül vásárolt parkolójegyek esetében 

3. 0,50,- € minden megkezdett 1 órára a DS APP mobil applikáción kívül egyéb 

más mobil applikáción keresztül vásárolt parkolójegyek esetében. 

3) A parkolási díj befizetéséről igazolásként szolgál: 

  a)  jegykiadó automatából váltott parkolójegy,  

  b) üzemeltető által kiállított igazolás az időszakos parkolási díj befizetéséről, 

  c) a mobilszolgáltató üzenete a díj befizetéséről, 

  d)  mobil applikáción keresztüli vásárlás. 

4) Jelen rendelettel meghatározásra kerülnek a parkolási díj befizetésének módjai: 

 a) jegykiadó automatából jegyet váltani, 

 b) üzemeltető pénztárába történő befizetéssel vagy bankszámlájára való átutalással, 

 c) SMS fizetés.   

5) A parkolójegy a feltüntetett időpontig jogosít fel a parkolóhelyen való ideiglenes 

parkolásra.  

6) A gépjármű ideiglenes parkolási díját előre kell megtéríteni. A fennmaradó időre 

vonatkozó már befizetett összeg az üzemeltető által vissza nem térítendő. 

7) A parkolójegy tartalmazza: 
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a) az üzemeltető megnevezését és székhelyét, azonosító- és adóazonosító számát 

vagy általános forgalmi adóazonosító számát 

b) a parkolójegy érvényességi idejét - nap, hónap, év, óra és perc 

c) a parkolóhely kijelölését – utca, tér 

d)  a gépjármű ideiglenes parkolási díját  

8) Az időszakos parkolási díjfizetés esetén, annak érvényességi ideje alatt a gépjármű 

tulajdonosa kérelmezheti a nyilvántartott gépjármű rendszámának megváltoztatását, 

abba az esetben, ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a nyilvántartott 

gépjárművet másikra cserélte. 

9) Az üzemeltető köteles biztosítani a jegykiadó automatákból a parkolójegyek 

folyamatos kiadását és fogadni a parkolási díj időszakos befizetést. 

 

 

§ 7 

Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentesség 

 

1) Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentességet élveznek a rendőrkapitányságok, 

büntetés-végrehajtási intézmények, Dunaszerdahely Város és a Dunaszerdahely 

Városi Rendőrség, tűzvédelem és mentőszolgálat, pénzintézeteket készpénzzel 

ellátó szolgálati gépjárművek, e rendelet 3.§-ban található kijelölt parkolóhelyek 

üzemeltetőjének szolgálati gépjárművei a szolgálatvégzés során. 

2) Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentességet élveznek a hűségkártyával 

rendelkező, 70. életévüket betöltő gépjármű tulajdonosok, ha az üzemeltetőnek 

felmutatják a személyi igazolványukat és a gépjármű műszaki igazolványát. 

 

      § 8 

A parkolóhelyek üzemeltetési díja meghatározásának módja 

 

1) A járművek ideiglenes parkolási díjából származó nyereség az 

üzemeltető parkolóhelyek fenntartására irányuló bevétele. 

2) A parkolóhelyek éves üzemeltetési díját a város Képviselő-testülete határozza meg 

átalány jelleggel.  

3) A parkolóhelyeket üzemeltető jogi személy nyeresége az üzemeltetésből származó 

bevétel a gazdasági költségek és a bérleti díj leszámítása után fennmaradó része 

  

      § 9 

 

1) Jelen rendelet rendelkezéseinek betartásának ellenőrzését a Dunaszerdahelyi Városi 

Rendőrség végzi. 

2) Jelen rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a külön jogszabály szerinti büntetés 

szabható ki. 

3) Jelen rendelet nem korlátozza azon egyéb szubjektumok ellenőrzési tevékenysége 

folytatásának jogát, amely külön jogszabályon alapul. 

 

      § 10 

Záró rendelkezések 

 

Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete és későbbi módosításai, 2014/14. sz. általános érvényű rendelet, 2015/12. sz. 
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általános érvényű rendelet, 2015/17. sz. általános érvényű rendelet, 2015/19. sz. 

általános érvényű rendelet, 2017/16.sz. általános érvényű rendelet, 2017/3. sz. általános 

érvényű rendelet,  2017/4. sz.  általános érvényű rendelet,  hatályon kívül helyeződik. 

           

§ 11 

Hatály 

 

 Jelen általános érvényű rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.  

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019……………………..  

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                  polgármester 
 


