Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén
a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2011. (IV.20.), 23/2011. (VI.22.), 45/2011.
(XII.15.), 24/2012. (VI.27.), 35/2012.(X.26.), a 48/2012.(XII.15.), 20/2014. (VI.17.) a
19/2015. (VI.19.) és a 21/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelettel)
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.)
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,
és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.)
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén található
helyi közutakon, a helyi önkormányzatok tulajdonában álló, közforgalom elől elzárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt, és közúti
jelzőtáblával megjelölt várakozási területekre terjed ki. A várakozási területeket a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre, és a jármű
üzembentartójára terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
1. a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre,
2. az orvosi ügyelet gépjárműveire,
3. az OEP megbízásából betegszállítást végző gépjárművekre,
4. a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre,
5. a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire.
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6. az elektromos gépkocsikra és a nulla emissziós gépkocsikra, amelyek rendelkeznek a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges – zöld alapszínű –
környezetkímélést jelző rendszámmal.
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Módosította a 23/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. június 23. napjától.

2. §
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjköteles várakozási közszolgáltatást
az Ötv. 9. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet, a Régió Park Miskolc Kft. biztosítja.
Várakozási területek
3. §
(1) A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelet 2. sz. mellékletében megjelölt
közterületeket fizető várakozási övezetté nyilvánítja.
(2) A várakozási övezetek zónákra tagolódnak, ahol a zónát közúti jelzőtáblával és a fizetésre
utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni.
A kiegészítő táblákat a mindenkori
jogszabályok és rendeletek előírásainak megfelelően kell ellátni tájékoztató
információkkal.
(3) A maximális várakozási időtartam zónánként a következő:
a) Zöld zóna 2 óra,
b) Sárga zóna 3 óra,
c) Kék zóna 4 óra,
d) a kiemelt övezetekben: korlátlan.
A várakozás feltételei
4. §
(1) A fizető várakozási övezetben található várakozóhelyek várakozási célú igénybevételéért
díjat kell fizetni. A várakozási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel.
(2) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól, ha az igénybe vevő a várakozás időtartama
alatt a járműben tartózkodik.
(3) A várakozási övezet területén a várakozás:
a) az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál váltott
parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy,
b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak
megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy,
c) előre váltott parkolóbérlettel vagy,
d) előre megvásárolt chip-kártyával
történhet. Az előre váltott parkolóbérletek típusairól, azok igénybevételének módjáról a 4.
sz. melléklet rendelkezik.
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Beiktatta a 35/2012.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 27. napjától.
Módosította a 21/2016.(VI.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. június 14. napjától.

(4) A parkoló zónákban a parkolóhelyek használatáért – a (5)-(8) bekezdésekben foglalt
kivételekkel – a díjfizetési kötelezettség:
a) munkanapokon 8-18 óráig,
b) szombaton 8-13 óráig
áll fenn.
(5) A kiemelt idegenforgalmi övezetté nyilvánított várakozási területeken a díjfizetési
kötelezettség
a) május 1-től – szeptember 30-ig: minden nap: 8- 18 óráig,
b) az év többi napján az általános rend szerint
áll fenn. A kiemelt idegenforgalmi övezetbe tartozó várakozási területeket zónánkénti
bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) A kiemelt tömegközlekedési csomóponttá nyilvánított várakozási területeken a díjfizetési
kötelezettség minden nap 8- 18 óráig áll fenn. A kiemelt tömegközlekedési csomópontban
található várakozási területeket a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A 2. számú melléklet A./90. pontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési
kötelezettség
a) munkanapokon 8-15 óráig,
b) szombaton 8-13 óráig
áll fenn.
(8) Nem áll fenn díjfizetési kötelezettség
a) Miskolc város ünnepén, minden év május 11. napján,
b) Mindenszentek, Halottak napja alkalmából minden év november 1. és november 2. napján
a 2. számú melléklet
ba) A/80. pontjában,
bb) A/88. pontjában,
bc) A/89. pontjában,
bd) A/90. pontjában,
be) B/32. pontjában

meghatározott területeken.
(9) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő,úgy
azt a díjfizetési kötelezettség tekintetében értelemszerűen alkalmazni kell.
5. §
(1) A várakozási közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjtételeket, valamint a
kapcsolódó díjakat, költségeket jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
várakozás esetén a várakozási díj a várakozási területre érvényes díj háromszorosa.
(3) Lakókocsi, lakóautó, utánfutó várakozás esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának
megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn.
(4) Autóbusz kizárólag az üzemeltető által autóbusz-várakozásra kijelölt parkolóhelyen
várakozhat.
(5) A várakozóhelyet igénybe vevő (a továbbiakban: igénybe vevő) az előre megfizetett, de
igénybe nem vett parkolási idővel arányos várakozási díjra nem tarthat igényt.
(6) Amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes
parkolójeggyel rendelkezett, és az általa vásárolt parkolójegy érvényességének kezdő
időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az
ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolás üzemeltető ügyfélszolgálati
irodájában a parkolójegy bemutatható. A bemutatásra szabott határidő bármely okból
történő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a bemutatott parkolójegy jelen
bekezdésben foglaltaknak megfelel, a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és
pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból. A parkolójegy bemutatás lehetőségével naptári
hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás
időpontjában az adott gépjárműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott
várakozási díj tartozás.
Várakozóhely igénybevételének szabályai
6. §
(1) Várakozás esetén a megváltott parkolójegyet, parkoló bérletet, parkolási igazolványt, a
várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője
mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes
egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni.
(2) Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb a 3. § (3) bekezdésében meghatározott
időtartamban lehet várakozni. Az időtartam lejárta után a várakozóhelyet el kell hagyni.
(3) Az üzemeltető, vagy a várakozóhely tulajdonosa a várakozóhelyeken elhelyezett jármű
őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt tárgyak
eltűnéséért nem felel.
7. §
A várakozási helyek jelen rendeletben meghatározott céltól eltérő használatára a közút
kezelője, vagy a várakozási hely tulajdonosa adhat engedélyt.

Ellenőrzés, szankciók
8. §
(1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken a várakozási közszolgáltatás
üzemeltetője jogosult a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő
várakozást ellenőrizni.
(2) A díjfizetés nélkül történő várakozás várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget
von maga után, melynek megfizetése a jármű üzembentartóját terheli.
(3) 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, a jármű üzembentartója várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá
pótdíjat köteles fizetni. (Kkt. 15/C. § (1) bek.)
(4) Pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet
„Parkolási Igazolvány mozgásában korlátozott személy részére” igazolvány nélkül veszi
igénybe, illetve az a mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használó jármű vezetője is,
aki a mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményt nem a mozgáskorlátozott érdekében
veszi igénybe.
Az üzemeltető a mozgásában korlátozott személy részére kiadott parkolási igazolvánnyal
való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget, vagy Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja.
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. E bekezdés
alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj
kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható
helyen kell elhelyezni. (Kkt. 15/C. § (2) bek.)
(5) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az
ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát.
Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénzátutalási megbízást kell csatolni.
(6) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a
pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. (Kkt. 15/C. § (3) bek.)
(7) Nem szabható ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által kerékbilinccsel
rögzített járműre. (Kkt. 15/C. § (4) bek.)
(8) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, az üzemeltető a díj- és pótdíjfizetési
felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli igénybevételétől számított 60 napos
jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai küldeményben vagy más
egyéb igazolható módon megküldi. (Kkt. 15/D. § (1) bek.)
(9) A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű
üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjárműnyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges
üzembentartó részére került megküldésre. (Kkt. 15/D. § (2) bek.)

(10) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az üzemeltető
követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredő igények érvényesítése
esetén a kötelezett lakóhelye szerinti helyi bíróság kizárólagosan illetékes. (Kkt. 15/D. §
(3) bek.)
(11) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és a pótdíj megfizetése alól, ha a
jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a
birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a
megfelelő hatóság eljárását. (Kkt. 15/D. § (4) bek.)
(12) A parkolás helyére, idejére érvényes parkolójegy, parkolóbérlet vagy parkolási
igazolvány az ellenőrzést követő 8 naptári napon belül bemutatható az üzemeltető
ügyfélszolgálati irodájában. Ebben az esetben az igénybe vevő köteles az 1. sz.
mellékletben meghatározott költséget megfizetni.
(13) A várakozási díj és pótdíj jogi úton történő érvényesítése során az üzemeltető jogosult az
eljárás során felmerülő költségei megtéríttetésére.
(14) Az üzembentartón a közúti közlekedési nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény 2. § 9. pontja szerinti üzembentartót kell érteni.
(15) Az üzemeltető a mozgásában korlátozott személy részére kiadott parkolási igazolvánnyal
való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget, vagy a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának közterület-felügyeletért felelős szervezeti egységét.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX.
29.) számú rendelet, valamint az azt módosító 39/2004. (XI. 10.) sz., 8/2005. (III. 10.) sz.,
10/2005. (III.10.) sz., 28/2005. (VII.7.) sz., 59/2005. (XII. 15.) sz., 14/2006. (III. 8.) sz.,
43/2006 (XII. 6.) sz., 38/2007. (X. 24.) sz., 65/2007. (XII. 20.) sz., 46/2008. (XII. 22.) sz.,
24/2009. (VI. 30.) sz., 52/2009. (XII. 23.) és a 13/2010. (III. 10.) sz. rendeletek hatályukat
vesztik.
Miskolc, 2010. június 24.

Dr. Mihalecz Péter s.k.
jegyző

Káli Sándor s.k.
polgármester

1. sz. melléklet
1./ Várakozási

díjtételek4

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
A fizető parkolókban kialakított hely igénybevételéért 1 órára fizetendő várakozási díj
személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű
segédmotoros kerékpár várakozása esetén - a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31.
napjáig terjedő időszakban - az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és
az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár
egyszerű számtani átlagának a kétszerese.
A díj megfizetése alól mentesül az, aki a parkolóhelyet „Parkolási Igazolvány mozgásában
korlátozott személy részére” igazolvánnyal, a törvényi előírásoknak megfelelően veszi
igénybe.
Az egyéb területen fizetendő egy órára vonatkozó várakozási díjak:
1 óra várakozás díja

Félnapi jegy

Napi jegy

(Ft)

(Ft)

(Ft)

Zöld zóna

340

1 360

2 720

Sárga zóna

220

880

1 760

Kék zóna

150

600

1 200

2./ Várakozásra jogosító bérletek díjtételei (Ft/Év)
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
2.1. Lakossági bérlet díjtételei:
Első gépjármű esetén
Második gépjármű esetén

Éves
2 350
5 150

2.2. Intézményi bérlet díjtételei:
Szülők részére ***

Éves
2 150

2.3. Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
Éves
Magánszemély
80 000
Gazdálkodó szervezet
154 000
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2.4. ZÖLD zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
Éves
Magánszemély
60 000
Gazdálkodó szervezet
123 000
2.5. SÁRGA zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
Éves
Magánszemély
44 000
Gazdálkodó szervezet
92 000
2.6. KÉK zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
Éves
Magánszemély
15 400
Gazdálkodó szervezet
29 000

2.7. ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
Éves
Gazdálkodó szervezet
313 000
2.8. SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
Gazdálkodó szervezet

Éves
245 000

2.9. KÉK zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
Gazdálkodó szervezet

Éves
177 000

2.10. TURISTA bérletek díjtételei:
Minden zónára érvényes
Minden zónára + Parkolóházakban
érvényes

3 napi
5 500

5 napi
8 000

7 napi
11 000

6 800

10 500

14 700

2.11. Rendszám nélküli bérlet díja:
Az adott zónára vonatkozó bérletek árának háromszorosa.
2.12. Gazdálkodó szervezetek egy parkoló szóló díjtételei:
Zöld zóna
Sárga zóna
Kék zóna

Éves
73 000
55 000
17 500

2.13. Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalást végzők
bérletek díjtételei

Minden zónára érvényes bérlet: 50.000 Ft.

3./ Egyéb költségek
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
Lakossági bérlet cseréje
Egyéb bérlet cseréje
Chip kártya költsége
A parkolóbérlet, parkolójegy, illetve a parkolási igazolvány utólagos
bemutatásának kezelési költsége

1.000 Ft.2.000 Ft.2.000 Ft.2.000 Ft.-

2. melléklet a 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez5
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fizető várakozási övezetté
nyilvánított területek zónánkénti megosztásban
1. ZÖLD ZÓNA:
1.1. Búza tér Görög katolikus templom, északi oldali parkoló
1.2. Búza tér Görög katolikus templom, keleti oldali parkoló
1.3. Lehel u. Szeles u. – Bulcsú u. közötti szakasz
1.4. Zsolcai kapu páros oldali járda, az Ady E. u. kereszteződéstől a Hatvanötösök u.
kereszteződésig
1.5. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady E. u. kereszteződésétől a Hatvanötösök u.
kereszteződésig
1.6. Szűcs S. utca bal oldali ferde beállású parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület
1.7. Centrum Áruház keleti oldalon lévő parkoló terület, az Ady Endre u. 1. sz. mögötti
névtelen utca
1.8. Szendrey utcának a Hatvanötösök u.- Bükkvidéki Rt. épülete előtti névtelen u. közötti
páratlan oldali párhuzamos felállású parkolója.
1.9. Búza téri piac nagy parkoló
1.10. Bükkvidéki Rt. épülete előtti parkoló (Szendrey u. – Zsolcai kapu összekötő névtelen
utca)
1.11. Horváth L. u., Szentpáli u. – Ady E. u. közötti szakasza
1.12. Horváth L. u. Kazinczy u. – Szentpáli u. közötti szakasza
1.13. Szentpáli u. leállósáv a Szeles u. – Madarász V. u. közötti szakasz, továbbá a Szeles u. –
Kazinczy u. – Madarász V. u. - Szentpáli u. által határolt belső udvar
1.14. Bazártömb Széchenyi u. – Szentpáli u. – Régi Posta u. – Kazinczy u. által határolt
terület
1.15. Dr. Antall József tér a Kossuth kereszteződéstől a Déryné u. kereszteződésig
1.16. Pátria szolgáltató ház mögötti terület. A Kossuth u. – Patak u. kereszteződéstől a Patak
u. 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület.
1.17. Fábián kapu. ÉTM - Mátyás K. u. közötti szakasz. (Földhivatal - Városi
Rendőrkapitányság épületek között.)
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1.18. Hunyadi u. Városház tér – Dajka G. u. közötti szakasz
1.19. Bartók B. tér. A Petőfi u. 1-3.sz. épülettel szembeni Szinva lefedés
1.20. Széchenyi u. 4.-6., Erzsébet tér 5. sz. alatti Társasházak által határolt belső udvar.
Széchenyi u. 8. sz. belső udvar.
1.21. Kandia u. Uitz B. u. – Csizmadia köz közötti szakasz
1.22. Csizmadia köz
1.23. Mártírok utca
1.24. Mártírok u. belső udvar
1.25. Arany J. utca. Corvin – Szemere u. közötti szakasz
1.26. Arany J. u. Corvin u. – Munkácsy u. közötti terület
1.27. Arany J. u. Munkácsy u. – Király u. közötti terület
1.28. Corvin u. szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin u. – Vörösmarty összekötő utca
1.29. Corvin u. szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin u. – Vörösmarty összekötő zsák
utca
1.30. Király 4-14. épületek előtti terület. A Vörösmarty – Király u. összekötő utca
1.31. Hadirokkantak útja 2-22 sz. előtti parkolók
1.32. Király u. 16-22.sz. mögötti garázssorok előtti parkoló
1.33. Király u.1-5 épület előtti parkolók
1.34. Katalin u. Bajcsy Zs. E. – Hadirokkantak u. közötti szakasz
1.35. Bajcsy Zs. u. 6-20.sz. épület mögötti parkoló
1.36. Vörösmarty utca Corvin u. –Király u. közötti szakasza
1.37. Bajcsy Zs. u. 1-11. sz. épület mögötti parkoló
1.38. Bajcsy Zs. u. az Ady E. u. – Soltész N. K. u. közötti szakasz
1.39. Bajcsy Zs. u. 24.sz. keleti oldal zúzalékos parkoló
1.40. Papszer u. Mindszent tér –Papszer u. 20. közötti szakasz
1.41. Mindszent tér. ITC – TB épületek előtti terület
1.42. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló
1.43. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló

1.44. Nagy L. K. u. Névtelen u. (autóbusz végállomás útcsatlakozás) – Vár u. közötti szakasz
1.45. Nagy L. K. u. Vár u. – Köztársaság u. közötti szakasz
1.46. Bartók B. u. Vár u. – Bartók B. köz közötti szakasz
1.47. Tokaji Ferenc u. Vár u. – Bodrogi Zs. u. közötti szakasz
1.48. Lillafüred. Szinva patak jobb-baloldalán lévő parkoló
1.49. Csabai utca Junó Szálloda
1.50. Bay Z. tér, zárt parkoló területe
1.51. Iglói utca. ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv.
1.52. Aradi sétány
1.53. Földes F. u. Papszer u. – Kisavas II. sor kereszteződésig
1.54. Mélyvölgy u. Papszer u. kereszteződésétől a Mélyvölgy u. 10. számig
1.55. Vörösmarty u. 26-32., Corvin u. 7-11. épület mögötti parkolók
1.56. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződéséig
1.57. Belgrád köz, Vörösmarty u. 35.-51., Vörösmarty u. 43.-45. sz. melletti névtelen
zsákutca, valamint a Szabó Lőrinc sétány, Hadirokkantak u. 2-12. épületek mögötti
parkoló terület.
1.58. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája
1.59. ITC északi oldal zúzalékos terület.
1.60. ITC épület keleti oldali parkoló terület.
1.61. Botond u. Szeles u. – Huszár u. közötti szakasza.
1.62. Kóris Kálmán u. Soltész Nagy Kálmán u. – Katalin u. közötti szakasz.
1.63. Royal Köz, Arany Corvin áruház mögötti terület.
1.64. Városház tér zárt parkoló
1.65. Uitz Béla u. 2. sz. előtti terület a Szemere u. kereszteződésig
1.66. Kandó K. tér - Szinva patak mellett lévő parkoló terület
1.67. Mádai Lajos u. Vörösmarty u. - Dankó Pista u. közötti szakasz
1.68. Vörösmarty u.34-44. sz. közötti zsákutca
1.69. Madarász V. u. Szentpáli u. - Kazinczy u. közötti szakasz

1.70. Szentpáli u. Horváth L. u. - Madarász V. u. közötti leállósáv, valamint a VPOP melletti
parkoló terület
1.71. Patak u. 10-12. sz. – Kossuth u. 4. sz. – Széchenyi u. 11-15. sz. által határolt belső udvar
1.72. Melinda u. (Hadirokkantak u. – Vörösmarty u. közötti terület)
1.73. Borsvezér u. (Melinda u. – Soltész Nagy Kálmán u. közötti szakasza
1.74. Corvin u. 13-17. sz. – Dankó P. u. 1-3. sz. mögötti parkoló terület
1.75. Dankó P. u. Corvin u. – Király u. közötti szakasz (Az 5-7. sz., 7-9. sz., 9. sz. – Mádai L.
u. közötti parkoló területek is.)
1.76. Király u. – Dankó P. u. 13. sz. épület által határolt terület
1.77. Király u. 32. sz. épület mögötti terület
1.78. Dankó P. u. 13. sz. – Vörösmarty u. 54. sz. épületek közötti terület
1.79. Vörösmarty u. 50-54. sz. épületek mögötti terület
1.80. Vörösmarty u. 54-62. sz. épületek – Király u. 28-30. sz. épületek – Belvárosi Óvoda
által határolt terület
1.81. Régiposta u., Kazinczy u. – Szentpáli u. közötti szakasz
1.82. Papszer utca Kálvin J. u. - Papszer u. 20. közötti szakasz
1.83. Kálvin J. utca. Gimnázium előtti szakasz
1.84. Rákóczi utca. Csengey u. – Kálvin u. közötti szakasz
1.85. Deák tér. Kossuth u. – Kazinczy u. összekötő szakasz
1.86. Technika Háza északi oldal parkoló
1.87. Technika Háza keleti oldal parkoló
1.88. Sportcsarnok és a Jégcsarnok, illetve a Mindszenti Temető és a Megyei Könyvtár között
kialakított terület
1.89. Bodrogi Zs. Köz – (Vár u. 9. sz. melletti terület is)
1.90. Corvin u. 13-19. sz. épület előtti terület
1.91. Papszer u. 4 - 20. közötti szakasz
1.92. Toronyalja u. 13-63. sz. közötti szakasz (a 13-15. sz. előtti leállósáv is)
1.93. Szeles u. Huszár u. – Lehel u. közötti szakasz
1.94. Szeles u. (Botond u. – Lehel u. összekötő névtelen utca)

1.95. Csengey u. - Uitz B. u. – Papszer u. közötti szakasz
1.96. Csengey u. – Uitz B. Sarok ( a volt Szentpáli I. Szakközépiskola udvara)
2. SÁRGA ZÓNA:
2.1. Hatvanötösök u. Zsolcai kapu – Szeles u. közötti leállósáv
2.2. Bethlen G. u. Szeles u. – Szendrey u. szakasz
2.3. Batthyány utca. Kazinczy u. - Kossuth L. u. közötti szakasz
2.4. Kossuth u. Palóczy u. – Patak u. közötti szakasz
2.5. Patak u. (ÉMÁSZ előtti terület a Palóczy u. kereszteződéstől a Kossuth u.
kereszteződésig)
2.6. Palóczy u. Kossuth u. – Dózsa Gy. közötti szakasz, és a Palóczy u.7-9. sz. mögötti belső
parkoló
2.7. Dózsa Gy. u. Kis-Hunyad – Fazekas u. közötti szakasz
2.8. Dózsa Gy. u. Fazekas u. – Pallos u. közötti szakasz
2.9. Attila utca
2.10. Jókai u. 1-11.sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)
2.11. Fazekas u. 1-3.sz. épülettel szembeni zúzalékos terület
2.12. Kis-Hunyad u. Okmányirodával szembeni zúzalékos terület
2.13. Dayka G. u. Kis-Hunyad u. – Hunyadi u. közötti szakasz
2.14. Zene Palota épület nyugati oldali terület. (Hunyadi u. – Dajka G. kereszteződéssel
szembeni terület.)
2.15. Tárkányi utca
2.16. Tapolcai u. Homonnai u. és a Léva u. közötti szakasz
2.17. Fazekas u. 1-11. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáróig
2.18. Király u. 7-29 szám előtti parkoló terület
2.19. Bihari J. u. 1. – Király u. közötti parkoló terület
2.20. Vörösmarty u. 66-72 szám előtti parkoló terület
2.21. Vörösmarty u. 72. szám melletti zsákutca
2.22. Vörösmarty u. 74-78. szám közötti zsákutca

2.23. Vörösmarty u. 78-84. szám előtti parkoló terület
2.24. Szent László u. 1-3. szám által határolt terület
2.25. Szeles u. Macropolis déli oldal előtti terület
2.26. Arany J. tér 20-24. sz. épületek előtti terület
2.27. Arany J. tér 2-8. sz. épületek előtti terület
2.28. Arany J. tér 8-10. sz. épületek előtti zsákutca
2.29. Arany J. tér 8. sz. épület – Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás
kereszteződésig
2.30. Bulcsú u. – Lehel u. közötti névtelen utca, valamint a Bulcsú u. 17. – Szeles u. 7. sz.
mögötti terület
2.31. Kis-Hunyad u. 59-63. sz. közötti szakasz
2.32. A Pallos utca, Pallos u.16. - Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai u. 19.-21. sz.
közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17.-19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17.sz.
Laborfalvi u. 2. sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi u. 2. sz. Pallos u. 18. sz. közötti
névtelen zsákutca, Pallos u. 16.-18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos 16. sz. melletti,
illetve a Jókai ABC. mögötti névtelen zsákutca
2.33. Kis-Hunyad u. 16-50 épületek előtti parkolók
2.34. Reményi utca
2.35. Fábián u. 2-8. sz. által határolt terület
2.36. Pallos u. 2-14. sz. mögötti terület
2.37. Fábián kapu 1-5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. összekötő
útszakasz)
2.38. Király u. 9-29. szám mögötti terület
2.39. Király u. 25-29. szám előtti zúzalékos terület
2.40. Bulcsú u.
2.41. Városház tér 7-11.sz. belső udvar (Közterület - felügyelet udvara előtti zúzalékos
terület)
2.42. Szentpéteri kapu 2-32. sz. épületek előtti területek
2.43. Szentpéteri kapu Bulcsú és Álmos utca közötti belső szervízút
2.44. Gyóni Géza utca
2.45. Tas utca

2.46. Huba utca
2.47. Álmos utca Szentpéteri kapu és Huszár u. közé eső szakasza
3. KÉK ZÓNA:
3.1. Tizeshonvéd u, Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti és előtti parkolók
3.2. Hunyadi u. Dajka G. u.- Szt. István tér közötti része,
3.3. Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd u. – Szent István u. közötti szakasza
3.4. Tizeshonvéd u. 2-12.sz.mögötti terület
3.5. Tizeshonvéd u. 2. sz.- Szent Anna tér kereszteződéséig
3.6. Szent István utca 11-21.
3.7. Toldi utca (Mátyás király u. – Szent László u. közötti terület)
3.8. Mátyás király u. 16-50. szám közötti szakasz
3.9. Mátyás király u. 13. szám melletti és mögötti terület
3.10. Szepesi Pál u.
3.11. Volodga u. 6-26. szám közötti terület

3. melléklet a 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez6

1. Kiemelt idegenforgalmi övezetek:
1.1. ZÖLD ZÓNÁS parkoló terület:
1.1.1. Nagy L. K. u. Névtelen u. autóbusz végállomás útcsatlakozás – Vár u. közötti szakasz
1.1.2. Nagy L. K. u. Vár u. – Köztársaság u. közötti szakasz
1.1.3. Bartók B. u. Vár u. – Bartók B. köz közötti szakasz
1.1.4. Bartók B. u. Vár u. – Bodrogi Zs. u. közötti szakasz
1.1.5. Lillafüred. Szinva patak jobb-baloldali parkoló
1.1.6. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződéséig
1.1.7. Bodrogi Zs. Köz (Vár u. 9. sz. melletti terület is)

1.2. SÁRGA ZÓNÁS parkoló terület:
1.2.1. Tapolcai u. Homonnai u. és Lévai u. közötti szakasz
1.2.2. Tapolca főút (Miskolc-Tapolcai út)
1.2.3. Csabai u. Junó Szálloda
1.2.4. Bay Z. tér, zárt parkoló területe
1.2.5. Iglói utca. Ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv
1.2.6. Aradi sétány
1.2.7. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u.

2. Kiemelt tömegközlekedési csomópontok:
2.1. ZÖLD ZÓNÁS parkoló terület:
2.1.1. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló
2.1.2. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló
2.1.3. Kandó K. tér – Szinva patak mellett lévő parkoló terület
2.1.4. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája
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4. sz. melléklet

Előre váltott parkolásra jogosító bérletek
típusai, igénybevételük módja
1. A bérlet várakozóhely kizárólagos használatára nem jogosít, kizárólag a helyszíni díjfizetési
kötelezettség alól mentesít.
2. Közlekedési szolgáltatást, teherfuvarozást végző 3500 kg-ot meghaladó össztömegű
gépjárműre parkoló bérlet nem váltható.
3. Az évközben váltott éves parkoló bérletek ára (kivéve az un. lakossági bérletet) az egész
éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A váltás napjának hónapja
teljes hónapnak számít.
4. Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek térítés ellenében
a) havi (a váltás napjától számított 30 napig érvényes),
b) negyedéves,
c) féléves, éves,
d) turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára érvényes),
e) kombinált turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára + parkolóházakban
érvényes)
parkoló bérletet válthatnak.
5. Várakozóhely igénybevételéhez
a) magánszemély parkoló bérlet,
b) lakossági bérlet,
c) intézményi bérlet,
d) rendszám nélküli bérlet
váltható.
5.1. Magánszemély megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a magánszemély, aki a
forgalmi engedélybe bejegyzett adatok szerint a gépjármű tulajdonosa, vagy
üzembentartója, melyet az eredeti okmány bemutatásával köteles igazolni. Magánszemély
megjelölésű parkoló bérlet kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan váltható.
5.2.7 Egy parkolóra szóló, úgynevezett kedvezményes lakossági parkoló bérlettel vehetik
igénybe a fizető parkolóhelyet az alábbi magánszemélyek
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a.) állandó miskolci lakóhellyel vagy bejelentett miskolci tartózkodási hellyel
rendelkező magánszemély, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizető
parkolóhely üzemel, és a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg.
b.) miskolci lakóingatlan magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője, ha az
érintett lakóingatlan mellett fizető parkolóhely üzemel, és a parkolás 100 méteren
belül máshol nem oldható meg.
A kedvezményes lakossági parkoló bérlet csak teljes naptári évre,m és csak az igénylő
tulajdonában lévő gépkocsira váltható meg, a megvásárlás időpontjától függetlenül.
A kedvezményes lakossági parkoló bérletet az igénylő a lakóhelyéhez vagy
lakóingatlanához legközelebb eső parkolóba kérheti személyi igazolványa,
lakcímkártyája vagy a tulajdonában lévő lakóingatlan 30 napnál nem régebbi, hiteles
tulajdoni lapja, továbbá a gépkocsi tulajdonjogát igazoló forgalmi engedély bemutatása
mellett, feltéve, hogy a bemutatott okmányok adatai a név, a lakcím vagy a tulajdoni
lapon feltüntetett cím tekintetében megegyeznek.
Magánszemély kedvezményes lakossági parkoló bérletet csak egy parkoló területére
igényelhet, lakásonként, illetve lakóingatlanonként legfeljebb kettő darabot, az l. számú
mellékletben meghatározott díj ellenében. Minden további parkoló bérlet az adott zónára
érvényes általános szabályok mellett vásárolható meg. Kedvezményes lakossági parkoló
bérlet kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan váltható."
5.3. Egy parkolóra szóló un. intézményi bérlettel veheti igénybe a fizető várakozásra kijelölt
parkolóhelyeket az a szülő, akinek a gyermeke olyan bölcsődébe, óvodába, vagy általános
iskolába jár, amely mellett közvetlenül fizetőparkoló üzemel és a parkolása 100 méteren
belül máshol nem oldható meg. Az intézményi parkoló bérletet a gyermek bölcsődéje,
óvodája, vagy általános iskolájához legközelebb eső parkolóba kérheti bölcsőde, óvoda,
iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett. Az igénybevételre jogosult 8.00 – 9.00 óráig,
valamint 15:45 – 18.00 óráig maximum 15 perc időtartamig veheti igénybe a parkoló
területet az alábbiak szerint: A 15 perc várakozás időtartamára óratárcsát kell az első
szélvédő mögött elhelyezni, amelyen a várakozás kezdetének időpontját kell beállítani. A
tárcsával nem rendelkező, illetve a nem valós időt beállító jármű vezetője pótdíjat köteles
fizetni. Az intézményi parkoló bérlet a 1. sz. mellékletében meghatározott díjért
vásárolható meg. Intézményi kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan váltható
5.4. Gazdálkodó szervezetek válthatnak rendszám nélküli parkoló bérletet.
5.5.8 Gazdálkodó szervezet egy parkolóra szóló bérlettel vehet igénybe a tulajdonában lévő
egy gépkocsira egy fizető parkolóhelyet, amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye
vagy telephelye mellett közvetlenül fizető parkolóhely üzemel és a parkolása 100
méteren belül máshol nem oldható meg.
A gazdálkodó szervezet egy parkolóra szóló bérletet a székhelyéhez vagy telephelyéhez
legközelebb eső parkolóba kérheti a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és érvényes
forgalmi engedély bemutatása mellett. A gazdálkodó szervezetek egy parkolóra szóló
díjtételei 2012. január 1.napjától vehetők igénybe.
A gazdálkodó szervezetek egy parkolóra szóló bérlete 2011. május 1. napjától
2011.december 31. napjáig kísérleti jelleggel működik az alábbi területeken:
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2. Búza tér Görög katolikus templom, keleti oldali parkoló
3. Lehel u.- Szeles u. – Bulcsú u. közötti szakasz
16. Pátria szolgáltató ház mögötti terület: a Kossuth u. – Patak u. kereszteződéstől a
Patak u. 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület
25. Mártírok útja belső udvar
28. Arany J. u.- Munkácsy u. – Király u. közötti terület
5.6 Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalást végzők bérlete9
Az Önkormányzattal egészségügyi közérdekű feladat átvállalási szerződésben álló partnerek
részére, kiknek tevékenysége sürgősségi feladatok ellátására is kiterjed. Szerződésenként
egyetlen bérlet igényelhető.
6. Meghatározott időre érvényes bérletért az adott zónára érvényes bérlet éves árának az
érvényességi idővel arányos részét és a bérletcsere költségét kell fizetni.
7. Az üzemeltető a megváltott parkolóbérletet az érvényességi idő lejárta előtt nem köteles
visszaváltani.
8. A december 31-én érvényben lévő parkoló bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a
következő év január 10. napjáig.
9. A forgalmi rendszám változása, vagy a parkoló bérlet megrongálódása, ill. elvesztése
esetén a bérlet csere megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, ill. új bérlet állítható ki.
10.10
11. Kizárólagos használatú várakozóhely igénybevételére szóló bérletet a várakozási
közszolgáltatás üzemeltetője adhat ki. A kizárólagos használatú várakozóhely
igénybevételére szóló bérlet ellenértékeként fizetendő díjat az 1.sz. melléklet tartalmazza.

9
10

napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 45/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. január 1.

