Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 7. § (5)-(6) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése, a 20-23. §
tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § (1) A rendelet szabályait kell alkalmazni Veszprém város közigazgatási területén
belül – a helyi közutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületen, az
Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton –
az 1. mellékletben kijelölt, díjfizetés alapján használható várakozási
övezetben (a továbbiakban: övezet) a három vagy annál többkerekű
járművel történő várakozásra (parkolásra).
(2) Az övezeten belüli zónabeosztást a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A
zónák jelölése piros, zöld és sárga színnel történik.
(3)

A rendelet hatálya alá tartozó övezetben a járművel történő várakozás
biztosítására szolgáló közszolgáltatást Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja, szerződés alapján a teljesítési segéd a VKSZ
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VKSZ Zrt.).

(4)

Az övezet üzemeltetési ideje
a) díjfizetési kötelezettség munkanapokon 7.00-17.00 óra között áll fenn,
továbbá
b) hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon, valamint december 24-től
január 1-jéig terjedő időszakban a parkolók igénybevétele ingyenes.

2. § (1)

Az övezetben a várakozás
a) automatából fémpénzzel vásárolt parkolószelvénnyel,
b) automatából
érintésmentes
parkolókártyával
vásárolt
parkolószelvénnyel,
c) parkolási díj mobileszközzel történő fizetésével (sms küldéssel,
telefonhívással vagy okostelefon alkalmazással),
d) webes felületen megvásárolható elektronikus e-napijeggyel, e-bérlettel,
e) ügyfélszolgálaton előre megváltott bérlettel vagy
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f)

mozgáskorlátozott személyt szállító- és betegszállító jármű esetében a
közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendeletben
meghatározott
módon történhet.
(2)

A minimális várakozási díjat a rendelet 2. melléklete határozza meg.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti parkolószelvény vásárlása esetén azt
– a parkoló környezetében elhelyezett jegykiadó automatából – a parkolás
helyszínére megérkezést követően, azonnal meg kell vásárolni.
(2)

A parkolószelvény érvényességi idejét a szolgáltatást igénybevevő a rendelet
2. mellékletének – az övezetre meghatározott minimális várakozási díj –
figyelembevételével állapítja meg.

(3)

Az automaták az e célra rendszeresített és a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportjánál
igényelhető érintésmentes parkolókártyával vagy 10, 20, 50, 100 és 200
forintos pénzérmével működnek.

(4)

Az automata által kiadott parkolószelvényen a parkoló gépjármű rendszáma,
a várakozás helyének megnevezése és a parkolási idő lejárta (év, hó, nap,
óra, perc) kerül feltüntetésre.

(5)

A parkolószelvényt a gépjármű első szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről
jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni.

4. § (1) Parkolószelvény helyszíni vásárlása helyett lehetőség van parkolási díj
fizetésére mobileszközzel: sms küldéssel, telefonhívással vagy okostelefon
alkalmazás (mobil applikáció) használatával.
(2) A parkolás helyszínére megérkezést követően a parkolási díj fizetését a
mobileszköz igénybevételével azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a
visszaigazolás megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni.
5. §

Internetes eléréssel elektronikus e-napijegy vagy elektronikus e-bérlet
vásárolható a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportja által üzemeltetett web-es
felületen.

6. § (1) Kizárólag személygépjárművel, valamint 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsival történő várakozás céljából a következő típusú
parkolóbérletek vásárolhatók meg
a) teljes árú, forgalmi rendszámhoz kötött bérlet; a rendelet szerinti – a
teljes árú bérlet árából adott – kedvezménnyel természetes személy
által vásárolható forgalmi rendszámhoz kötött bérlet,
b) kedvezményes lakossági bérlet, társasházi bérlet a rendeletben
meghatározottak szerint,
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c)
d)
e)

kedvezményes intézményi bérlet a rendeletben meghatározottak
szerint,
kedvezményes bérlet országgyűlési, helyi önkormányzati, helyi
nemzetiségi önkormányzati képviselők, önkormányzati külső szakértők
részére, valamint
forgalmi rendszámhoz nem kötött bérlet (a továbbiakban: biankó
bérlet) a rendeletben meghatározott egyes kedvezményes bérletek
esetében.

(2) A parkolás céljára szolgáló bérletek a rendelet 2. mellékletében
meghatározott díjtételek alapján vásárolhatóak meg.
(3) A bérletek érvényesek lehetnek
a) teljes övezetre (kombinált bérlet: piros, zöld és sárga zónára),
b) a zöld, egyúttal sárga zónán belüli, vagy
c) sárga zónán belüli várakozásra.
(4) A piros és zöld zónában a rendelet 2. mellékletében meghatározott egyes
parkoló területeken bérlettel nem lehet várakozni.
7. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes árú vagy természetes személy
által – a teljes árú bérlet árából nyújtott kedvezménnyel – vásárolható bérlet
egy vagy több naptári hónapra vagy egy naptári évre vásárolható meg.
(2) Az 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményes lakossági bérlet,
társasházi bérlet egy vagy több naptári negyedévre vagy egy naptári évre
vásárolható meg.
(3)

A 6. § (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti kedvezményes bérlet egy naptári
évre vásárolható meg.

(4)

A bérlet érvényessége a vásárlás napján a kiállítás időpontjától kezdődik, és
legfeljebb a bérlet vásárlásakor megjelölt naptári hónap, naptári negyedév
vagy a naptári év utolsó napjáig tart.

(5)

A bérlet a kiállítás (érvényesség) időpontját megelőzően a bérlet
vásárlásakor megjelölt naptári időszakban keletkezett pótdíjfizetési
kötelezettség alól nem mentesít.

(6) A biankó bérlet utólagos bemutatása nem mentesít a pótdíjfizetési
kötelezettség alól.
8. § (1) A bérleteket a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportja értékesíti forgalmi rendszámra
szólóan, sorszámozással ellátva. Az eladott bérletekről nyilvántartást vezet,
melyben feltünteti a kiállítás időpontját. Egy bérlethez egy forgalomi
rendszám tartozhat.
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(2) Biankó bérlet esetében a nyilvántartás forgalmi rendszámot nem tartalmaz.
(3) A forgalmi rendszám változása vagy a bérlet megrongálódása esetén a bérlet
cseréje a rendelet 2. melléklete szerinti kezelési költség befizetésével
történik.
(4) A bérletet fajtájától függően az első szélvédőre belülről felragasztva, vagy a
szélvédő mögötti műszerfalra kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell
elhelyezni.
9. §

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon kell elhelyezni a járműben.

10. § (1) A várakozási díj alapján használható parkolók üzemeltetési rendjét a
helyszínen jól láthatóan, de a forgalmat nem zavaró módon, tájékoztató
táblán kell közzétenni.
(2) A fizető parkoló övezet kezdetét jelző táblán fel kell tüntetni
a) a várakozási díjakat, a pótdíjakat,
b) az üzemeltetési időpontokat és
c) a zóna színét.
(3) Parkolójegy kiadó automatán kihelyezett információs táblán fel kell tüntetni
a)
a díj és pótdíj mértékét, annak megfizetésének módját,
b)
a nem őrzött várakozóhelyre való utalást és
c)
a VKSZ Parkolási Csoport címét, telefonszámát.
11. §

A zónahatároknál elhelyezett „Fizető parkolási övezet” kezdetét jelző táblák
kiegészítő tábláin az adott zóna színe is feltüntetésre kerül, valamint a
zónára vonatkozó díjfizetés összege.

12. § (1) A parkolási díj megfizetése alól mentességet élvez
a) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a megkülönböztető fényés
hangjelzéssel
jogszerűen
felszerelt
jármű
tulajdonosa,
üzembentartója,
b) a sárga villogó figyelmeztető jelzést használó - munkát végző kommunális jármű tulajdonosa, üzembentartója,
c) közérdekből történő veszély- vagy hibaelhárítást végző, vagy kiszolgáló
jármű tulajdonosa, üzembentartója és
d) a zöld forgalmi rendszámmal felszerelt elektromos jármű tulajdonosa,
üzembentartója.
(2) A parkolási díj megfizetése alól korlátozott időtartamban mentességet élvez
a) a sürgősségi orvosi ellátást végző személy részére kiállított várakozási
engedéllyel rendelkező jármű tulajdonosa, üzembentartója a
sürgősségi orvosi ellátás végzése során legfeljebb hatvan perc
időtartamra, feltéve, ha a szélvédő mögé kihelyezett várakozást
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b)

(3)

ellenőrző óra szerint a parkolás kezdő időpontjától számított 60 perc
még nem telt el, továbbá
az áruszállítást végző jármű tulajdonosa, üzembentartója a tényleges
rakodási tevékenység időtartamára, feltéve, ha a várakozásút menti
leállással biztosítható, és a rakodás időtartama az egy órát nem haladja
meg, továbbá a rakodás délelőtt 9 óráig lebonyolításra kerül.

A (2) bekezdésben meghatározott feltételnek meg nem felelő várakozás díj
és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

13. § Piaci napokon – kedden és pénteken – a parkolás ingyenes a Nyugdíjasház
(Veszprém, Völgyikút utca 2.) melletti parkolóban annak a természetes
személynek, egyéni vagy társas vállalkozónak, akinek vagy amelynek a Piac- és
Vásárcsarnok üzemeltetését végző szervezettel területbérleti vagy asztalbérleti
szerződése van.
14. § (1) Veszprémben bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával és érvényes
Veszprém Kártyával rendelkező természetes személyt 1 db saját tulajdonú
gépjárművére naptári évenként az alábbi kedvezmény illeti meg, feltéve,
hogy pótdíjtartozása nincsen
a) 2.000,- Ft kártyakészítési költség megfizetésével 6.000,- Ft értékű
parkolókártya vásárlására jogosult a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportjánál,
valamint
b) korábbi évben vásárolt parkolókártya esetén annak 6.000,- Ft értékű
feltöltésére jogosult a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportjánál.
(2) Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy éves
teljes árú bérletnek a rendelet 2. melléklete szerinti kedvezményes árából a
Veszprém Kártya megfelelő szelvényének bemutatása mellett további
5.000,- Ft kedvezményre jogosult, amennyiben nem igényel a (1)
bekezdésben meghatározott parkolókártyát.
15. § (1) Az övezeten belül bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy –
amennyiben a lakcím szerinti ingatlanhoz udvar nem tartozik – lakásonként
2 db, az adott lakásba bejelentkezett természetes személy tulajdonában
lévő személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
lakossági bérletre jogosult a lakóhelyéhez legközelebb eső, bérlettel
használható parkoló területre. A bérlet más parkoló területre vagy más
forgalmi rendszámú gépjárműre nem érvényes.
(2) A Kossuth utca 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. szám alatti épületben és a
Cserhát ltp. 7. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
természetes személy lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett
természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött kedvezményes lakossági bérletre jogosult a Posta
szervizútján lévő parkolóban és a Cserhát ltp. piros zónában lévő
parkolóiban. A bérlet más parkoló területre vagy más forgalmi rendszámú
gépjárműre nem érvényes.
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(3)

Az övezeten kívül a Vár utcában, az Óváros téren, a Rákóczi utcában, a
Kossuth utca 1., 3. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
természetes személy lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett
természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött kedvezményes lakossági bérletre jogosult a Cserhát ltp.
piros zónában lévő parkolóiban. A bérlet más parkoló területre vagy más
forgalmi rendszámú gépjárműre nem érvényes.
(4) Az övezeten kívül a Szabadság tér 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
valamint a Virág Benedek u. 2. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel
rendelkező természetes személy lakásonként 2 db, az adott lakásba
bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira
szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes lakossági bérletre
jogosult a Cserhát ltp. piros zónában lévő parkolóiban. A bérlet más parkoló
területre vagy más forgalmi rendszámú gépjárműre nem érvényes.
(5) Az övezeten kívül a Buhim utcai és Árva utcai épületekben bejelentett
lakóhellyel rendelkező természetes személy lakásonként 2 db, az adott
lakásba bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
lakossági bérletre jogosult a Galamb utcai sárga zónában lévő parkolóban.
A bérlet más parkoló területre vagy más forgalmi rendszámú gépjárműre
nem érvényes.

16. § (1) A Kossuth utca 10. szám alatti társasház 20 db – a Budapest úti fizető
övezetben történő parkolásra –, a társasház tulajdonosai tulajdonában lévő
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes
társasházi bérletre jogosult. A bérleteket a VKSZ Zrt. Parkolási Csoportja a
társasházközösség döntése alapján állítja ki.
(2)

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

17. § Kedvezményes intézményi bérletre jogosult a 2. melléklet szerinti díjtétel
megfizetésével a zöld zónára vonatkozóan
a) a közigazgatási vagy közfeladatot ellátó szervek közül
aa) a fegyveres rendvédelmi szerv,
ab) a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szerv,
ac) az adóigazgatási feladatokat ellátó szerv,
ad) az államháztartás gazdálkodását ellenőrző szerv,
ae) a menekültügyi és idegenrendészeti feladatokat ellátó szerv,
af) a Veszprémi Járási Ügyészség,
ag) a Veszprémi Tankerületi Központ,
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ah) a Veszprémi Szakképzési Centrum,
ai) MH 54. Veszprém Radarezred,
aj) MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság és
ak) a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
a megkülönböztető jelzés használatát biztosító eszközzel nem rendelkező
szolgálati gépkocsira, legfeljebb négy darab biankó bérlet megvásárlására,
b)
az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv a tulajdonában,
használatában lévő gépkocsira,
c)
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a tulajdonában
és használatában lévő gépkocsira, továbbá a jegyző által
meghatározott körben legfeljebb 50 db személygépkocsi Polgármesteri
Hivatalban dolgozó tulajdonosa vagy használója,
d)
az a) pontban nem szereplő városi vagy megyei illetékességgel
közigazgatási vagy igazságszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési
szerv a tulajdonában, használatában lévő gépkocsira, költségvetési
szervenként legfeljebb 4 db biankó bérlet megvásárlására,
e)
a helyi sajtó képviselői szervezetenként 1 db gépkocsira, forgalmi
rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,
f)
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának tagja a tulajdonában
vagy használatában lévő gépkocsira 1 db biankó bérlet
megvásárlására,
g)
a Veszprémi Járási Hivatal a tulajdonában, használatában lévő
gépkocsira, és legfeljebb 10 db személygépkocsi Veszprémi Járási
Hivatalban dolgozó tulajdonosa vagy használója,
h)
a Veszprém Megyei Kormányhivatal a tulajdonában, használatában
lévő gépkocsira, legfeljebb 12 db biankó bérlet megvásárlására és
i)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére szerződés
alapján közfeladatot ellátó szervezet járműve.
18. § A rendelet 2. mellékletében meghatározott díjtétel megfizetésével jogosultak
kedvezményes biankó bérletre, a zöld zónára vonatkozóan, az országgyűlési,
helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak külső
szakértői legfeljebb 1 db személygépkocsira.
19. § (1) Az a természetes személy, aki a 15. § alapján kedvezményes lakossági
bérletre nem jogosult, a teljes árú bérletet a rendelet 2. melléklet 2. pont
D-E oszlopa szerinti kedvezménnyel vásárolhatja meg.
(2) A 14. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételekor az (1)
bekezdés alapján csökkentett bérlet árát kell figyelembe venni.
20. § (1) Pótdíj fizetési kötelezettség esetén a gépkocsi szélvédőjére helyezve a
parkoló ellenőr fizetési csekket és fizetési felszólítást hagy. A fizetési
felszólításon fel kell tüntetni a parkoló helyét, az észlelés időpontját, a
gépkocsi rendszámát, a jogosulatlan parkolás közúti közlekedésről szóló
7

rendelet szerinti meghatározását, valamint a várakozási díjra és pótdíjra
vonatkozó információkat.
(2)

A fizetendő várakozási díj és pótdíj befizetése
a) csekken,
b) ügyfélkapun keresztül történő elektronikus befizetéssel,
c) átutalással,
d) a parkoló automatánál vagy
e) a VKSZ Parkolási Csoport házipénztárában pénztári idő alatt
történhet.

21. § (1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben törvény vagy
kormányrendelet által elrendelt ingyenes parkolási időszakban érvényes
a) éves teljes árú bérlet, vagy
b) természetes személy által a rendelet 2. melléklet 2. pont D oszlopa
szerinti kedvezménnyel vásárolható éves bérlet
(a továbbiakban együtt: éves teljes árú bérlet) érvényességét a VKSZ Zrt.
Parkolási Csoportja az ingyenes parkolási időszak(ok) időtartamával
meghosszabbítja.
(2)

Ha az (1) bekezdés szerinti ingyenes parkolási időszak naptári éven
túlnyúlik, – az előző évi ingyenes parkolási időszako(ka)t is figyelembe véve
– a bérlet érvényessége meghosszabbításának kezdő napja az ingyenes
parkolási időszak megszűnését követő első nap lesz.

(3)

Az éves teljes árú bérlet tulajdonosának – ha a bérlet meghosszabbított
érvényességének lejártát követően a naptári évből fennmaradó időszakra
teljes árú bérletet vásárol – a bérletért az éves bérlet árából számított,
időarányosan csökkentett díjat kell megfizetnie.

22. § Ha ingyenes parkolási időszak első napját megelőzően, ingyenes parkolási
időszakkal érintett hónapra teljes árú, naptári hónapra szóló bérletet
vásároltak, az ingyenes parkolási időszak megszűnte után a bérlet
tulajdonosát újabb bérlet vásárlása esetén kedvezmény illeti meg a
következők szerint:
éves vagy naptári hónapra szóló teljes árú bérlet vásárlásakor a bérlet árát
csökkenteni kell a megvásárolt bérlet árának az ingyenes parkolási
időszakra eső részével.
23. § (1) Ha a naptári év kezdetekor a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel
összefüggésben törvény vagy kormányrendelet által elrendelt
ingyenes parkolási időszak van, az ingyenes parkolási időszak
megszűnése után az éves teljes árú bérlet árát a rendelet 2. melléklete
alapján időarányosan kell megfizetni.
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(2) A 21. § (1) bekezdése, és a 22. § szerinti kedvezményt legkésőbb 2022. év
december 31-ig lehet igénybe venni.
24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 21-23. §-át a 2020. évben vásárolt bérletek esetében is
alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 18/2018.
(VI.27.) önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
9/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletéhez
I. Díjfizetési kötelezettség alapján használható várakozási övezet (Fizető
parkolási övezet) területi lehatárolása:
Jutasi út keleti oldala, Bajcsy-Zsilinszky E. utca a Radnóti M. térig, Mártírok útja a
temető végéig, Erzsébet sétány, Horgos utca, Óváros tér 19-26. számú ingatlan előtti
parkoló, Bagolyvári utca (Cserhát ltp. 2. sz. épület mögötti szervizút), a Völgyikút
utcától kezdődő teljes tömbbelső, Posta szervizútjával együtt a parkolóház kivételével,
Budapest út 3-5. előtti és 5-9. melletti parkoló (Hotel Veszprémmel szemben), Ady
Endre utca 3-5 előtt, Bezerédi utca, Ádám Iván utca, Vörösmarty M. tér, Szent Imre
tér a Kossuth L. u. 6. (20. emeletes mögötti) szervizúttal együtt, Cserhát ltp. 3-4-5
épületek közötti parkoló, Galamb utca, Brusznyai Á. utcai (McDonald's körüli) parkoló,
Kórház utca, Jutasi út 2. Vásárcsarnok parkoló területe, Budapest út 8. (volt SZMT
székház) előtti parkoló, Széchenyi I. utca az Arany J. utcáig, Szófia utca, Reguly A.
utca, Levendula utca, Tulipán és Mikszáth K. utcák belváros felé eső szakasza a Rózsa
utcáig, Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló, Kopácsi utca, Ranolder J. téri
parkoló, Vitéz utca, Almádi út (Muskátli u. 4-8 melletti terület).
II. Fizető parkolási övezet zónabeosztása:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Piros zóna, parkolás kizárólag jeggyel
Óváros tér,
Brusznyai Árpád utcai (McDonald’s körüli) parkoló
Szent Imre tér.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Piros zóna, parkolás bérlettel vagy jeggyel
Fortuna udvar
Lovassy Gimnázium előtti parkoló
Skála áruház mögötti parkolók
Horgos utca
Cserhát ltp. 3-4-5. épületek közötti parkoló
Kossuth L. u. 6. (20. emeletes mögötti) szervizút
Bagolyvári parkoló (Cserhát ltp. 2. mögötti terület)
Budapest út 3-5. előtti és 5-9. melletti parkoló a Hotel Veszprémmel szemben,
Ady Endre utca a Jutasi úttól a Levendula utcáig.

3.
3.1.

Zöld zóna, parkolás kizárólag jeggyel
Kórház utca.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Zöld zóna, parkolás bérlettel vagy jeggyel
Vörösmarty M. tér
Bezerédi utca,
Budapest út 8. (volt SZMT székház) előtti parkoló,
a Jutasi út keleti oldala a Szófia utcáig,
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Jutasi út 2. Vásárcsarnok kijelölt parkoló területe, ide nem értve a gazdasági út
és rakodóterületet, valamint az autóbusz-pályaudvar melletti telekrészt,
Erzsébet sétány,
Ranolder téri parkoló
Kopácsi utca.
Sárga zóna
Bajcsy-Zsilinszky E. utca a Radnóti M. térig,
Mártírok útja a temető végéig (nyugati oldal),
Ádám Iván utca,
Széchenyi I. utca az Arany J. utcáig,
Reguly A. utca ,
Szófia utca,
Levendula utca,
Tulipán utca,
Mikszáth K. utca,
Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló
Galamb utca,
Vitéz utca,
Almádi út (Muskátli u. 4-8. melletti terület).
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2. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
9/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletéhez
A várakozási övezet díjai
(a díjak ÁFA-t tartalmaznak)
1. Várakozási díj
A
Személygépjármű*
3,5t össztömegű alatti
tehergépkocsi
1.1. Piros zóna
1.2. Zöld zóna
1.3. Sárga zóna
Autóbusz,
3,5t össztömeg feletti
tehergépkocsi
1.4. Piros zóna
1.5. Zöld zóna
1.6. Sárga zóna

B
Várakozási díj

C
Minimálisan
fizetendő díj

D
Napi jegy

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

90,- Ft
60,- Ft
40,- Ft
Minimálisan
fizetendő díj

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

1.080,-Ft/óra
720,-Ft/óra
480,-Ft/óra

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

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

* Személygépjármű: személygépkocsi, három-, vagy négykerekű motorkerékpár,
három-, vagy négykerekű segédmotoros kerékpár.
2. Teljes áru forgalmi rendszámhoz kötött bérletek; a rendelet szerinti- a teljes árú
bérlet árából adott- kedvezménnyel természetes személy által vásárolható forgalmi
rendszámhoz kötött bérlet ( 6.§ (1) bekezdés a)pontja
A
B
C
D
E
Bérlet típus
Éves bérlet
Havi bérlet
Éves
Havi
kedvezményes
kedvezményes
bérlet
bérlet
természetes
természetes
személynek
személynek
Kombinált
2.1. (piros, zöld,
168.000,- Ft
15.000,- Ft
120.000,- Ft
11.000,- Ft
sárga
zónákra)
2.2. Zöld zóna
120.000,- Ft
11.000,- Ft
72.000,- Ft
7.000,- Ft
2.3. Sárga zóna
72.000,- Ft
7.000,- Ft
60.000,- Ft
6.000,- Ft

3. Kedvezményes bérletek (6. § (1) bekezdés b)-d) pontja)
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A
Bérlet típus
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kedvezményes lakossági bérlet
Társasházi bérlet
Intézményi bérlet
Országgyűlési képviselők, helyi
önkormányzati képviselők, külső
szakértők részére

B
Éves bérlet

C
Negyedéves bérlet

12.000,- Ft

3.000,- Ft

12.000,- Ft

3.000,- Ft

12.000,- Ft
12.000,- Ft

4. Korlátozás: Bérlettel az Óváros téri, a Brusznyai Árpád utcai (McDonald’s melletti),
a Kórház utcai, a Vörösmarty téri, Szent Imre téri (20 emeletes mögötti
térkövezett területen lévő) parkolókban nem lehet parkolni.
5. Bérletcsere, módosítás kezelési költsége: 1.000,- Ft/alkalom
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