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Dunaszerdahely Város 2019/8. sz. (2019. április 16.) a tehergépkocsik és 

különleges gépjárművek Dunaszerdahely Város területén való parkolásáról 

szóló általános érvényű rendelete 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

   

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.04.16-i testületi ülésén hozta.  

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.03. 29-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2019.04.24-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2019.07.01-jén lép hatályba.  

  



Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ és 

későbbi módosításai és kiegészítései szerint összhangban a közutakról szóló 1961. évi 135. 

törvény és a 2009. évi 8. sz. a közúti közlekedésről szóló törvény és későbbi módosításaival a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

Dunaszerdahely Város 2019/8. sz. (2019. április 16.) a tehergépkocsik és különleges 

gépjárművek Dunaszerdahely Város területén való parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete 

 

 

I. Fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

 

Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet“) határozza meg a tehergépkocsik és 

különleges gépjárművek (2018. évi 106. sz. a közúti közlekedésben részvevő gépjárművekről 

szóló törvény) Dunaszerdahely Város területén való megállásának és parkolásának feltételeit.  

 

 

II. Fejezet 

Alapvető fogalmak 

 

Jelen rendelet értelmében: 

 

a) tehergépkocsi a saját motorral vagy nem motorral meghajtott személy, állat vagy 

áruszállításra tervezett és épített járművek, 

b) különleges gépjárművek a saját motorral vagy nem motorral meghajtott, nem a 

közúti közlekedésre tervezett és épített járművek, amelyek a meghatározott feltételek 

teljesítése esetén alkalmassá vállnak a közúti közlekedésben való részvételre, 

c) közterületnek minősül minden nyilvánosság számára hozzáférhető hely úgy, mint az 

utcák, terek, parkok, játszóterek, piaci árusító helyek és egyéb területek, amelyek 

tekintet nélkül a tulajdoni viszonyokra nyilvános használatra szolgálnak, kivéve, ha 

külön jogszabály máskent nem rendelkezik, 

d) közút a gyalogosok, kerékpárosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló út 

e) helyi közutak – az általánosan megközelíthető és használatos utcák, város 

tulajdonába tartozó parkolók és közterületek, amelyek a helyi közlekedést 

szolgálják, 

f) parkolás a gépjármű a közút forgalmi sávjain kívül való elhelyezése (pl. vásárlás, 

látogatás, munkaviszony, áru fel és lerakása),  

g) gépjármű leállítása a gépjármű a közút forgalmi sávjain kívül való használaton kívüli 

elhelyezése (a gépjármű lakhelyen illetve székhelyen való elhelyezése), 

h) a gépjármű megállítása a gépjármű nyugalomba helyezése arra az időre, amely 

személyszállítás esetén a fel és leszálláshoz, valamint áruszállítás esetén a fel és 

lerakáshoz szükséges, 

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

a megállásra engedélyezett, 



j) a gépjármű birtokosa az a természetes személy, természetes személy vállalkozó vagy 

jogi személy, amely az okiratokban úgy van feltüntetve, egyéb esetekben a gépjármű 

birtokosa a tulajdonos vagy a használó. 

 

III. Fejezet 

Tehergépkocsik és különleges gépjárművek közterületeken és közutakon való 

parkolása és leállítása 

 

 

1. A város területén tilos a közterületeken tehergépkocsival, különleges gépjárművel, 

autóbusszal, nyerges vonatatóval, pótkocsival, lakókocsival és minden 3500 kg 

össztömeget meghaladó haszongépjárművel parkolni vagy azt leállítani (továbbiakban 

„gépjárművek“). 

2. A gépjárművek birtokosa vagy üzemeltetője köteles a gépjárművel a saját tulajdonában 

lévő ingatlanon, azokon a területeken ahol a fel és a lerakodás történik, illetve erre 

a célra bérelt ingatlanon parkolni vagy a gépjárműveket leállítani. 

3. Jelen rendelet III. Fejezet (2) bekezdésében meghatározott területeken kívül 

gépjárművekkel leállni vagy hosszútávon parkolni csak a jelen rendeletben külön erre 

a célra kijelölt területeken lehet. 

4. A gépjárművel való megállásra ezek a területek szolgálnak: 

a) nem nyilvános parkolók – jogi vagy természetes személy saját tulajdonában lévő 

ingatlanon kiépített parkolók 

b) nyilvános parkolók – jogi vagy természetes személy saját tulajdonában lévő 

ingatlanon kiépített parkolók a tulajdonossal való megállapodás alapján. 

5. Jelen rendelet III. Fejezet (1) bekezdésében meghatározott gépjárművek leállítására 

a város kijelöli külön erre a célra szolgáló területeket. 

6. A kijelölt területek jegyzéke jelen rendelet 1. sz. mellékletében található, amely 

melléklet a rendelet elkülöníthetetlen részét képezi. 

 
 

IV. Fejezet 

Mentesség 

 

1. Jelen rendelet hatálya alól mentességet élveznek a  rendőrök, tűzoltó és mentő szolgálat 

egység gépjárművei a szolgálatvégzés során. 

2. Jelen rendelet hatálya alól mentességet élveznek azon gépjárművek, amelyek 

objektumok, a műszaki hálózat és a közutakkal kapcsolatos javítási, karbantartási és 

baleset elhárítási tevékenységet végeznek.  

 

V. Fejezet 

Rendelet betartásának ellenőrzése 

 

1. Jelen rendelet rendelkezéseinek betartásának ellenőrzését a Dunaszerdahelyi Városi 

Rendőrség végzi. 

2. Jelen rendelet rendelkezéseinek megsértése az 1990. évi 372. sz. a szabálysértésekről 

szóló törvény és későbbi módosításai értelmében szabálysértésnek minősül. 

3. Jelen rendelet rendelkezéseinek természetes személy vállalkozó vagy jogi személy 

általi megsértése kihágásnak minősül. Az eljárásra és a bírság szabására az 1967. évi 

71. sz. a közigazgatási eljárásról (közigazgatási eljárási rend) és későbbi módosításai 

vonatkoznak. 



4. Jelen rendelet nem korlátozza azon egyéb szubjektumok ellenőrzési tevékenysége 

folytatásának jogát, amely külön jogszabályon alapul. 

 
 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

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

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.04.24. 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                  polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.sz. melléklet 

A parkolásra kijelölt területek jegyzéke: 

 

1. Zsolt Horváth – HORVÁTH TRANS 

Ollétejed 80, 929 01 Dunaszerdahely 

GPS: 47.965577 

         17.603309 

Szociális helyiségek, bekerített terület, őrzött parkoló. 

 

2. TSP Metal, s.r.o. 

Ollétejed 77, 929 01 Dunaszerdahely 

GPS: 47.963708 

          17.605346 

Szociális helyiségek, bekerített terület, őrzött parkoló. 

 

3. GROPO Slovakia, s.r.o. 

Fő utca 45/62, 929 01 Dunaszerdahely 

GPS: 47.9862108 

         17.6348767 

Szociális helyiségek, bekerített terület, őrzött parkoló. 

 

 

 


