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        Az Esztergomi Önkormányzat  

14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás 

rendjéről, a kerékbilincs használatáról, 

valamint a parkolóhelyek 

megváltásáról6* 

 

(Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 

59/2004.(XII.16.)**, 19/2005.(III.31.)***,  

42/2005.(X.25.)****,  36/2006.(VI.21.)*****,  

71/2006.(XII.22.) 6*, 5/2007. (I.25.) 7*,  

8/2007.(II.22.) 8*, 23/2007.(IV.26) 9*,  

46/2007.(VI.15.)10*,  64/2007.(X.10.)11*, 

6/2008.(I.24.)12*, 12/2008.(II.7.)13*,  

18/2008.(II.28.) 14*, 57/2008.(VIII.12.) 15*, 

63/2008.(X.1.) 16* 70/2008.(XII.1)17*, 

81/2008.(XII.20.)18* 6/2009.(II.26.) 19* 

23/2009.(IV.30.) 20*, 53/2009.(XII.17.) 21*, 

18/2010.(VI.24.) 22*, 24/2010.(VI.25.) 23*, 

42/2012. (Vi.12.) 24*,  47/2012.(VIII.27.) 

25*,11/2013. (IX.5.) 26* módosító 

rendeletekkel, Köf.5.057/2013/8. számú 

határozattal 27*, 16/2014. (VI.26.)28* 34/2014. 

(XII. 19.) 29* , 14/2015. (VI.12.) 30* 26/2015. 

(XI.25.) 31*1/2016. (I.26.) 32*10/2016. (III.31.) 

33* 20/2016. (VI.29.) 34*önkormányzati 

rendelettel) 
 

 

Esztergom Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. 

§ (2) bekezdésében, a 15. § (3) 

bekezdésében, a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. Törvény 20. § (1) 

bekezdésében, valamint az Országos 

Területrendezési és Építészeti 

Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. Rendelet (a továbbiakban 

OTÉK) 42. § (10)-(11) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

A parkolás rendjéről 

 

1. § 

 

(1) E rendelet 1. § - 6. § -ainak hatálya 

Esztergom város közigazgatási területén – 

az 1. számú mellékletben meghatározott 

parkolási területeken belül – a kijelölt 

közutakra, valamint az ezeken a 

területeken várakozó gépjárművekre és 

azok üzembentartóira terjed ki.25* 

 

(2) A kijelölt várakozási terület korlátozott 

várakozási terület (a továbbiakban: 

terület).25* 

 

(3) A várakozási övezet (a továbbiakban: 

övezet) a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes 

rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § 

(1) bekezdés e/2. pontjában meghatározott 

jelzőtáblával kijelölt olyan terület, amelyen 

gépjárművel az e rendeletben 

meghatározott feltételek mellett lehet 

megállni és várakozni.21* 

 

(4) A fizető várakozóhelyeket 

üzemeltetőnek - a (3) bekezdésben 

hivatkozott jelzőtáblán túl, szöveges 

tájékoztató táblán - fel kell tüntetnie: 

a) a tábla hatálya alatt várakozó díjfizetési 

kötelezettségét; 

b) a díjfizetési kötelezettség időbeli 

hatályát; 

c) a várakozási díj és pótdíj összegét; 

d) a várakozási díj megfizetésének módját; 

e) a díj és a pótdíj szedésére feljogosított 

szerv nevét és címét.21* 

 

(5)  Hatályát vesztette a 47/2012.(VIII.27.) rendelettel. 25* 

 

(6) Hatályát vesztette a 47/2012.(VIII.27.) rendelettel. 25* 

 

(7) E rendelet alkalmazása szempontjából a 

gépjármű üzembentartója a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. 

évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában 

meghatározott személy.18* 

 

(8)  Hatályát vesztette.26* 

 

2. § 12* 

 

(1)34*Az e rendelet 1.a. és 1.b. számú 

mellékletében kijelölt I. övezeten belül – a 

Tópart utca és a 19759 hrszú ingatlanon 

lévő Bástya parkoló, a Prímás sziget egész 

területe kivételével – a várakozási díjak 
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mértéke:” 

 

a) Személygépkocsi, és a 3500 kilogramm 

össztömeg alatti tehergépkocsi esetén a 

várakozás első 30 perce 60,- forint, ezt 

követően óránként 240,- forint; 

 

b) 12-nél több személy szállítására 

szolgáló turista busz – kizárólag a buszok 

parkolására kijelölt helyen – valamint a 

3500 kilogramm össztömeget meghaladó 

tehergépkocsi esetén óránként 750,- forint; 

 

c) napijegy:  

személygépkocsi, valamint 3500 kilo-

gramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 1000,- forint; 

 

d) havi várakozási engedély, mely adott 

évben 31 egybefüggő naptári napra 

érvényes:  

személygépkocsi, valamint 3500 kilo-

gramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 9.000,- forint. 28*   

 

(1a) 33* Hatályát vesztette.  

 

(2) 34* Az e rendelet 1.a. és 1.b. számú 

mellékletében kijelölt II. övezeten belül – a 

Tópart utca kivételével – a várakozási 

díjak mértéke: 

   

a) Személygépkocsi, és a 3500 kilogramm 

össztömeg alatti tehergépkocsi esetén a 

várakozás első 30 perce 40,- forint, ezt 

követően óránként 160,- forint; 

 

b) 12-nél több személy szállítására 

szolgáló turista busz – kizárólag a buszok 

parkolására kijelölt helyen – valamint a 

3500 kilogramm össztömeget meghaladó 

tehergépkocsi esetén óránként 750,- forint; 

 

c) napijegy:  

személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 500,- forint. 

 

d) havi várakozási engedély, mely adott 

évben 31 egybefüggő naptári napra 

érvényes:  

személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 9.000,-  forint. 28* 

 

(3)  Az I. és II. övezeten belül a várakozási 

díj mértéke személygépkocsi, valamint 

3500 kilogramm össztömeg alatti 

tehergépkocsi esetén: 

a) a féléves várakozási engedély esetén, 

mely az adott évben egybefüggő hat 

hónapra érvényes: 22.000,- forint; 

b) az éves várakozási engedély esetén, 

mely az adott év január 1-jétől a következő 

év január 31. napjáig érvényes: 35.000,- 

forint. 32* 

c) az esztergomi lakcímkártyával 

rendelkező lakosok részére az éves 

várakozási engedély, mely az adott év 

január 1-jétől a következő év január 31. 

napjáig érvényes: 30.000 Ft.32* 

(4) Az éves, illetve a féléves várakozási 

engedély díjából, az Esztergom Város 

közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező 

 

a) három gyermeket vagy tartósan beteg 

gyermek nevelése miatt emelt családi 

pótlékban – hatósági igazolvánnyal 

bizonyítottan – részesülő  szülő 30 %-os, 

 

b) négy vagy ennél több gyermeket nevelő 

szülő 50 %-os  

 

családonként legfeljebb egy gépjármű után 

kedvezmény igénybevételére jogosult. Az 

a) pontban meghatározott tartósan beteg 

gyermek nevelése miatt járó kedvezményt 

kizárólag Magyarországon forgalomba 

helyezett személygépkocsira lehet 

igényelni.21*   

 

(5) A kedvezmény igénybevétele iránti 

kérelmet Esztergom Város Polgármesteri 

Hivatalához kell benyújtani. 

 

(6) A kedvezményre való jogosultságot a 

kérelmezőnek a kedvezmény 

igénybevételekor kell igazolnia. 
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(7) Az Önkormányzat által kiállított 

igazolás alapján a kedvezményre jogosult 

az éves, illetve féléves várakozási engedély 

díjának kiegyenlítésében a kedvezménnyel 

csökkentett összeget fizeti meg. 34*   

 

(8) A kedvezmény nyújtásának feltétele, 

hogy a kérelmező – kizárólag a 

kedvezmény igénybevételének jogalapja 

ellenőrzése céljából – hozzájárul saját, 

illetve gyermeke neve, születési helye és 

ideje, anyja neve, valamint lakóhelye 

adatainak nyilvántartásba vételéhez, a 

kedvezmény igénybevétele iránti 

kérelemben. 26*   

 

(9) A kedvezményre való jogosultság 

szempontjából gyermeknek kell tekinteni a 

születésétől a 21. életévének betöltéséig azt 

a személyt, aki a tankötelezett korhatárt 

nem érte el, illetve az alap-, a közép-, vagy 

felsőoktatás nappali rendszerű oktatásában 

vesz részt. 

(10) Esztergom – Kertvárosban a Tópart 

utca területén, szezonális jelleggel június 

1-je és szeptember 1-je között a várakozási 

díjak mértéke 

a) óránként: 

- a személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 60 forint; 

b) napijegy:  

- személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi 

esetén 300 forint. 

 

(11) Hatályát vesztette a 47/2012.(VIII.27.) rendelettel. 25* 

 

(12) E rendelet szerinti díjak az általános 

forgalmi adót tartalmazzák.28* 

 

(13) A várakozási díj fizetésének 

kötelezettsége – a Dobozi Mihály utca, a 

volt „Medicor” parkoló; a Tópart utca; a 

Bazilika parkolója; az Esztergom Hotel 

előtti parkoló; a Bazilikai parkolóval 

szemben a volt Balassa iskola előtti 

parkoló; a Sötétkapu kivezető szakaszán a 

Majer István utca torkolatánál lévő parkoló 

kivételével - hétfőtől-péntekig 08.00 órától 

17.00 óráig, szombaton 08.00 órától 12.00 

óráig áll fenn.  

A várakozási díj fizetésének kötelezettsége 

a Dobozi Mihály utcában, a volt „Medicor” 

parkolóban; a Tópart utcában; az 

Esztergom Hotel előtti parkolóban; a 

Bazilikai parkolóval szemben a volt 

Balassa iskola előtti parkolóban; a 

Sötétkapu kivezető szakaszán a Majer 

István utca torkolatánál lévő parkolóban a 

hét minden napján 08.00 órától 17.00 óráig 

áll fenn. 

 A várakozási díj fizetésének 

kötelezettsége a Bazilika parkolójában 

hétfőtől-szombatig 08.00 órától 17.00 

óráig, vasárnap és ünnepnapokon 13.00 

órától 17.00 óráig áll fenn.28* 

 

 (14) Vasárnap és ünnepnapokon – kivétel 

a (13) bekezdésben meghatározott 

területeken – nincs díjfizetési 

kötelezettség. Amennyiben magasabb 

szintű jogszabály a naptár szerinti 

munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati 

napokon a (13) bekezdésben meghatározott 

munkanapi üzemidőt kell alkalmazni. 

 

 

(15) A várakozás ingyenes: 

a) Húsvétot megelőző Nagypéntek és 

Nagyszombat napján az I. és II. 

övezet teljes területén  

b) Október 27-től november 2-ig a 

Petőfi Sándor utcának a Temető 

utcától a Dobogókői utca felé eső 

szakaszán  

c) December 20-tól a következő év 

január 5-ig az I. és II. övezet teljes 

területén. 29* 

d) A 19759 hrsz-ú ingatlanon lévő 

„Bástya parkoló” területén. 2016. 

december 31. napjáig, de legfeljebb a 

parkoló szilárd burkolattal való 

ellátásáig. 33* 

e) Esztergom Város Önkormányzata és 

az Esztergomi Közös Önkormányzati 

Hivatal tulajdonában, használatában 

lévő gépjárművek számára,34* 

f) a  Prímás-sziget területén. 34* 
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(16) Az I. övezetre megváltott jegyek és 

engedélyek a rajtuk feltüntetett vagy a 

rendeletben meghatározott ideig a II. 

övezetben is érvényesek, míg a II. övezetre 

megváltott jegyek és engedélyek az I. 

övezetben érvényesen nem 

használhatók.25* 

 

(17) A várakozási díj és pótdíj 

megfizetésének kötelezettsége a gépjármű 

üzembentartóját terheli.12* 

 

3. § 

 

A jelen rendelet hatálya alá tartozó 

területeken (1. § (1) bekezdés) a parkolási 

rendszer üzemeltetését, Esztergom Város 

Önkormányzata tulajdonában álló, jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági 

társaság (Strigonium Zrt.) 100%-os 

tulajdonában álló jogi személyiséggel 

rendelkező gazdasági társaság, a Gran 

Parkoló Kft. (2500 Esztergom, Deák 

Ferenc u. 4.) kizárólagos joggal végzi.32* 

 

4. § 

 

(1) Az adott övezeten belül állandó 

lakóhellyel (tartózkodási hellyel) 

rendelkező magánszemély – amennyiben 

nincs lehetősége a lakóingatlan területén 

gépjármű tárolására – a lakóhelyéhez 

(tartózkodási helyéhez) legközelebb 

kialakított két parkoló területen 3.000,- Ft 

összegű kedvezményes díj ellenében 

jogosult éves várakozási engedélyt 

vásárolni, mely az adott év január 1-jétől a 

következő év január 31. napjáig érvényes. 

A magánszemély a kedvezményes díj 

ellenében megváltott várakozási 

engedélyre kizárólag egy lakcím és az 

üzemeltetésében lévő egy darab 

személygépkocsi tekintetében jogosult.32* 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

kedvezmény igénybevételére való 

jogosultságot a parkoló üzemeltetője a 

gépkocsi üzembentartója részére a kiállított 

hatósági okmány (lakcímkártya, személyi 

azonosító igazolvány, forgalmi engedély) 

alapján dokumentálja. A kedvezményes díj 

ellenében váltható várakozási engedélyt 

megtestesítő matricán fel kell tüntetni az 

igénybe vehető parkolóhelyek 

megjelölését, a havi és féléves matricák 

értékesítése esetén az érvényesség 

időtartamát, továbbá minden matricán a 

gépjármű forgalmi rendszámát.6* 

 

5. §6* 

 

(1) A területen gépjárművel jogszerűen 

várakozni kizárólag a várakozáskor 

érvényes parkolójegy, napijegy, havi, 

féléves, éves várakozási engedély, illetőleg 

díjfizetési mentességet igazoló egyéb 

okmány (a továbbiakban együtt: bizonylat) 

birtokában lehet. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonylatot a 

gépjárműben az első szélvédő mögött a 

jármű műszerfalán kívülről jól látható 

módon – parkolási esemény adatait 

tartalmazó oldalával a szélvédő felé 

fordítva – úgy kell elhelyezni, hogy annak 

érvényességéről és a jogosultságról az 

ellenőrzést végző személy 

megbizonyosodhasson, illetőleg az 

ellenőrzés során fel kell azt mutatni. A 

várakozási engedélyt megtestesítő matrica 

csak az első szélvédőre ragasztva érvényes. 

Ez alól kivételt képez a mobiltelefonos 

jegyváltás, melynek esetén nem szükséges 

igazoló dokumentum elhelyezése. . 34* 

 

(3) A bizonylat a rajta feltüntetett lejárat 

időpontjáig jogosít a területen várakozásra. 

A sérült bizonylatot – annak bevonásával 

egyidejűleg – az üzemeltető ezer forint 

kezelési költség ellenében kicseréli.  

 

(4) Megsemmisítve. 27* 

 

(5)  Megsemmisítve 27* 

 

(6)  Megsemmisítve 27* 

  

(7)  Megsemmisítve 27* 
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(8) A várakozási díjfizetés, illetve a 

várakozási jogosultság ellenőrzését, 

valamint a pótdíjak megállapítását a 

parkolási rendszer szolgáltatója végzi. 25* 

 

(9) Hatályát vesztette.26* 

 

(10) A várakozási díjak, pótdíjak, és e 

rendelet szerinti kezelési költségek 

beszedésére a szolgáltató jogosult. A 

várakozási díj és a pótdíj az 

Önkormányzatot illeti meg. Szolgáltató 

legalább a parkolási tevékenység 

üzemeltetéséhez szükséges költségekre 

jogosult. A bevételekkel kapcsolatos 

elszámolási szabályokról az Önkormányzat 

és a Szolgáltató a közöttük létrejött 

szerződésben rendelkeznek. 25* 

 

(11)  Megsemmisítve 27* 

 

(12) Megsemmisítve 27* 

 

(13) Hatályát vesztette a 18/2010.(VI.24.) rendelettel. 22* 

 

(14) Amennyiben a 2.§ (1) bekezdés d) 

pontjában, a 2.§ (2) bekezdés d) pontjában 

illetve a 2.§ (3) bekezdés a)-b) pontjában, 

valamint a 4. § (1) bekezdésében megjelölt 

várakozási engedéllyel ellátott gépjármű 

üzembentartójának személyében 

jogutódlás áll be, a korábbi üzembentartó 

kérheti a parkoló szolgáltatójától – a 

jogutódlás tényének, illetve az új gépjármű 

tekintetében üzemben tartói minőségének 

hitelt érdemlő módon történő igazolásával 

egyidejűleg – annak megállapítását, hogy a 

korábban kiváltott várakozási engedély – 

lejáratának időpontjáig – az újonnan 

üzemeltetésébe kerülő gépjármű 

vonatkozásában is érvényes. A gépjármű 

üzembetartója kérheti a (15) bekezdésben 

foglaltak szerint a korábban kiváltott 

várakozási engedélyének cseréjét, ha a 

gépjármű első szélvédője – melyre a 

várakozási jogosultságot igazoló matrica 

felragasztásra került – megsérült.28* 

 

(15) Az igényérvényesítés feltétele, hogy a 

megváltott várakozási engedélyt a 

kérelmező a parkoló üzemeltetője részére 

eredeti példányában felmutassa és átadja. 

Az üzemeltető – a jogosultság elismerése 

esetén – a kérelmező részére új, várakozási 

engedélyt megtestesítő matricát ad ki, a 

bevont várakozási engedély lejáratával 

azonos lejáratig. Az eljárásért a kérelmező 

2.000,- Ft kezelési költséget köteles a 

parkoló üzemeltetője részére megfizetni.18* 

 

(16) Amennyiben a gépjármű 

üzembentartója a fizető várakozási 

területen a (2) bekezdésben 

meghatározottak be nem tartása miatt 

pótdíjfizetésre vonatkozó felhívást kapott, 

annak kézhezvételét követő 8 napon belül 

a parkolási rendszer üzemeltetője 

ügyfélszolgálati irodájában személyesen, 

levélben, faxon vagy elektronikus úton 

a) a pótdíjazás időpontjától számított 5 

percen belül váltott várakozási 

bizonylatot,indított mobiltelefonos 

parkolási díjfizetés igazolását  

b) a pótdíjazás időpontjában érvényes 

parkolási bizonylatot 

c) a pótdíjazás időpontjában érvényesen 

indított mobiltelefonos parkolás díjfizetési 

igazolását 

d) egyéb parkolásra jogosító igazolványt, 

úgy hogy az igazolvány sorszáma és 

érvényességének ideje jól látható 

bemutatja, a kiszabott pótdíj  díjmentesen  

törlésre kerül.  

A várakozási bizonylat benyújtására 

rendelkezésre álló 8 napos határidő 

jogvesztő; ennek elmulasztása esetén a 

gépjármű üzembentartója a kiszabott 

várakozási díjat és pótdíjat köteles 

megfizetni. 34* 

(17) A várakozási jogosultság utólagos 

megállapítására a Gran Parkoló Kft. 

jogosult. A parkolási rendszer 

szolgáltatójához parkolási pótdíj 

megállapítással szemben benyújtott 

kifogás, észrevétel, igazolás, panasz jelen 

rendelet szerinti határidők vonatkozásában 

halasztó hatállyal nem bír. A parkolási 

rendszer szolgáltatója jogosult a nyomós 

indokkal alátámasztott parkolási pótdíjak 

megfizetésétől méltányossági alapon – 
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egyedi elbírálás alapján – eltekinteni, az 

előző üzleti év szerinti bruttó bevétel egy 

ezreléke mértékig. Szolgáltató köteles a 

méltányossági alapon eltörlésre került 

parkolási eseteket nyilvántartani. 34* 

 

6. § 

 

(1) A területen a bizonylattal 

rendelkezőkön kívül várakozási díj 

megfizetése nélkül várakozhatnak: 

a) segédmotor-kerékpárral, motor-

kerékpárral, oldalkocsis motor-kerékpárral 

– ide nem értve a forgalmi engedélyében 

motorkerékpárként megjelölt, gépi erővel 

hajtott, zárt karosszériával rendelkező, 

háromnál több keréken haladó járműveket; 

b) a megkülönböztető jelzéssel, vagy ilyen 

célt szolgáló fény- és hangjelző 

készülékkel jogszerűen ellátott gépjármű; 

c) közérdekből történő veszély-, illetve 

hibaelhárítást végzők gépjárműve (a 

pótdíjazást követő 15 napon belül a 

veszély-, illetve hibaelhárítás tényét 

igazoló dokumentumok bemutatása esetén 

a kiszabott pótdíjat a szolgáltató törli);  

d) a mozgáskorlátozott személy, illetőleg 

az őt szállító személy járművei, ha a 

mozgásában korlátozott személy eredeti és 

érvényes parkolási igazolványát a 

gépjármű első szélvédője mögött úgy 

helyezte el, hogy előlapja az érvényesség 

és a jogosultság ellenőrzése céljából 

látható; 

e) az Esztergomi Járási Hivatal három 

darab személygépjárműve, a parkolási 

rendszer szolgáltatója által kiállított – 

forgalmi rendszám nélküli – várakozási 

engedély 5. § (2) bekezdés szerinti 

felhasználása esetén.26* 

f) az Esztergom város közigazgatási 

területén területi kötelezettséget vállaló 

háziorvos és gyermekorvos a KRESZ 41.§ 

(8) bekezdésében foglalt sürgősségi orvosi 

ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel. 

A sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott 

várakozási engedély legfeljebb 1 óra 

időtartamú várakozásra jogosít. A 

várakozás megkezdésének időpontját a 

gépjármű első szélvédő üvege mögött 

kívülről teljes egészében jól látható módon 

elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa 

jelzését a jármű eltávozása nélkül 

megváltoztatni tilos. 34* 

(2) Indokolt esetben kedvezményt a 

polgármester javaslata alapján a parkoló 

üzemeltetője engedélyez az önkormányzati 

és kiemelt egyházi rendezvényre meghívott 

vendégeket szállító járművek 

várakozására. 

 

(3) Hatályát vesztette a 47/2012.(VIII.27.) rendelettel. 25* 

 

(4)  Megsemmisítve 27* 

 

(5) Nem kell parkolási pótdíjat fizetnie a 

várakozási díj megfizetésének elmulasztása 

vagy a várakozási idő túllépése miatt 

annak, aki a részére postai úton megküldött 

pótdíj befizetési felszólítás kézhezvételétől 

számított 15 napon belül szolgáltató felé 

igazolja, hogy a pótdíj megállapításának 

időpontjában egészségügyi intézményben 

sürgős orvosi ellátásban részesült. 

Egészségügyi intézmény fogalma alatt az 

egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. 

törvény 3. § g.) pontjában, míg sürgős 

orvosi ellátás alatt a törvény 3. § i.) 

pontjában foglalt meghatározást kell érteni. 

34* 

 

Kerékbilincs használata 

 

7. § 

 

(1) Megsemmisítve 27* 
  

(2) A kerékbilincs alkalmazását erre utaló 

táblával, illetve kiegészítő táblával kell 

jelezni. 

 

(3) A kerékbilincset úgy kell elhelyezni, 

hogy az érintett járműben károsodás ne 

keletkezzen. 

 

(4) A kerékbilincs jogszerű használata 

folytán a járműhasználat elmaradásából 

eredő károkért Esztergom Város 

Polgármesteri Hivatalát (a továbbiakban: 
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Hivatal) kártérítési kötelezettség nem 

terheli.6* 

 

(5) Megsemmisítve 27* 

 

(6) A kerékbilincs alkalmazásáról 

videofelvételt kell készíteni,  amit a 

kerékbilincs leszerelésig, illetve az 

intézkedés ellen benyújtott panasz jogerős 

elbírálásáig meg kell őrizni. 

 

8. § 

Megsemmisítve 27* 

 

9. § 

 

(1)  Hatályát vesztette. 26* 

  

(2)  Hatályát vesztette. 26* 

 

(3) Amennyiben a kerékbilincs 

felszerelését követő 2 napon belül a 

kerékbilincs leszerelése érdekében az 

üzembentartó nem intézkedik, úgy a 

Hivatal jogosult a gépjárművet az erre 

vonatkozó külön előírásoknak megfelelően 

elszállíttatni.6* 

 

(4) Hatályát vesztette.24* 

10. § 

 

(1) Hatályát vesztette.24   

   

(2). Hatályát vesztette.24 

 

Parkolóhelyek megváltása6* 

 

11. § 

 

A rendelet 12 – 13. § -aiban foglaltak, 

Esztergom város közigazgatási területére 

terjednek ki. 

 

12. § 

 

(1) Az építmények, önálló rendeltetési 

egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához legalább az OTÉK 42. § (2) 

és (4) bekezdésben előírt mennyiségű és 

fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét, 

továbbá rendszeres teherszállítás esetén 

rakodóhelyet kell a telken biztosítani. 

Meglévő építmények bővítése, átalakítása, 

rendeltetésük módosítása esetében csak a 

bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új 

rendeltetésből eredő többlet gépkocsi 

elhelyezéséről kell gondoskodni, a 

meglévők megtartása mellett.1 

 

13. § 

 

(1) Hatályát vesztette. 26* 

 

(2) Hatályát vesztette a 8/2007.(II.22.) 

rendelettel 

 

(3) Parkolóhely megváltása esetén, az 

ügyfél döntése alapján a megváltási díj 

részletekben is megfizethető.6* 

 

(4) Abban az esetben, ha a megváltási díjat 

az ügyfél a használatba vételi kérelem 

benyújtásáig teljes egészében megfizeti, 

ennek megtörténtét az Önkormányzat 

igazolja az illetékes építésügyi hatóság 

felé.** 

 

(5)  Hatályát vesztette. 26* 

 

(6) Hatályát vesztette a 71/2006.(XII.22.) 

rendelettel 

 

(7) Hatályát vesztette a 71/2006.(XII.22.) 

rendelettel 

 

(8) A megváltási díj részletekben történő 

megfizetése esetén a megváltási díjat 

kamatmentesen legfeljebb három év alatt 

három egyenlő részletben kell megfizetni. 

Az egyes részletek megfizetésének 

határideje adott év december 31. napja. A 

részletfizetés 30 napon túli elmaradása 

esetén a megváltási díj egy összegben 

esedékessé válik.6* 

 

(9) Az 50 férőhelynél nagyobb 

szálláshelyek, illetőleg a Széchenyi téri 

vendéglátó-ipari létesítmények esetében a 

12. § (1) bekezdésében meghatározott 

számú jármű 50 %-ának elhelyezését 
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lehetővé tevő parkolóhelyet kell 

létesíteni.16* 

 

(10) A parkolóhelyek megváltási díját a 

kötelezettséggel érintett építménynek a 

településen belüli elhelyezkedésére, a 

használati sajátosságaira, a 

tömegközlekedési ellátottságára és a terület 

forgalmi terheltségére figyelemmel a 

rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározottnál legfeljebb 90%-kal 

alacsonyabb összegben is meg lehet 

állapítani. A kedvezményes díj 

megállapítására a kötelezett kérelmére a 

Városfejlesztési Bizottság véleményének 

figyelembe vételével a Pénzügyi 

Ellenőrzési és Tulajdonosi Bizottság 

dönt.17* 

 

(11) Hatályát vesztette. 26* 

(12) A parkolóhelyek megváltásából 

befolyó összeg – amit elkülönítetten kell 

nyilvántartani - csak meglévő 

parkolóhelyek felújítására és új 

parkolóhelyek építésére használható fel.25* 

 

(13)  Hatályát vesztette a 18/2010.(VI.24.) rendelettel. 22* 

 

13/A. §17* 

 

(1) Amennyiben a parkolóhelyek 

kialakítása közforgalom céljára átadott 

magánút felhasználásával történik (OTÉK 

42. § (11) bekezdés), és a magánút 

tulajdonosa nem a parkolóhely 

kialakítására kötelezett személy, úgy a 

kötelezettnek az Önkormányzat felé 

igazolnia kell, hogy a parkolóhelyek 

kialakításához a tulajdonos 

hozzájárulásával rendelkezik. 

  

(2)  Hatályát vesztette. 26* 

 

13/B. § 17* 

 

(1) Amennyiben a kötelezettséggel érintett 

építmény építtetője, illetve tulajdonosa a 

parkolóhely tulajdonjogát illetve használati 

jogát úgy ruházza át, hogy az építmény 

rendeltetésszerű használatához a 

jogszabályokban előírt számú parkolóhely 

többé nem biztosított, úgy a kötelezettnek a 

parkolóhelyet meg kell váltania. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megváltási 

kötelezettség a rendelet 1/B számú 

mellékletének I. övezetében fekvő azon 

építmények esetében áll fenn, amelyek 

használatba vételi engedélyét 2008. 

december 1-jét követően adták ki. 

 

14. §**** 

 

(1)  Hatályát vesztette. 26* 

  

(2) Hatályát vesztette az 5/2007. (I.25.) ör. 

rendelettel. 

 

Záró rendelkezések 

 

15. § 

 

(1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. 

   

(2) A rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg a 34/1999. (XII. 13.), a 

30/2002. (XII. 19.), a 24/2003. (V. 22.), a 

30/2003. (VI. 26.), a 39/2003. (VIII. 12.), 

valamint az 59/2003. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletek hatályukat 

vesztik. 

 

 

Esztergom, 2004. március 25. 

 

Meggyes Tamás sk. Dr. Csomor Sándor sk. 

   polgármester                         jegyző

  

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

 

Esztergom, 2004. április 1. 

 

 

      Dr. Csomor Sándor sk. 

     jegyző 
 

 

 

* A 3/2004.(X.29.) rendelettel módosított szöveg 

** Az 59/2004.(XII.16.) rendelettel módosított szöveg 
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***A 19/2005.(III.31.) rendelettel módosított szöveg 

**** A 42/2005.(X.25.) rendelettel módosított szöveg 

*****A 36/2006.(VI.21.) rendelettel módosított szöveg 

6* A 71/2006.(XII.22.) rendelettel módosított szöveg 

7* Az 5/2007. (I.25.) rendelettel módosított szöveg 

8* A 8/2007.(II.22.) rendelettel módosított szöveg 

9* A 23/2007.(IV.26.) rendelettel módosított szöveg 

10* A 46/2007.(VI.15.) rendelettel módosított szöveg 

11* A 64/2007.(X.10.) rendelettel módosított szöveg 

12* A 6/2008.(I.24.) rendelettel módosított szöveg 

13* A 12/2008.(II.7.) rendelettel módosított szöveg 

14* A 18/2008.(II.28.) rendelettel módosított szöveg 

15* Az 57/2008.(VIII.12.) rendelettel módosított szöveg 

16* A 63/2008.(X.1.) rendelettel módosított szöveg 

17* A 70/2008.(XII.1) rendelettel módosított szöveg 

18* A 81/2008. (XII.20.) rendelettel módosított szöveg 

19* A 6/2009.(II.26.) rendelettel módosított szöveg. 

20* 23/2009.(IV.30.) rendelettel módosított szöveg 

21* 53/2009.(XII.17.) rendelettel módosított szöveg 

22* 18/2010.(VI.24.) rendelettel módosított szöveg 

23* 24/2010.(VI.25.) rendelettel módosított szöveg 

24* 42/2012.(VI.12.) rendelettel módosított szöveg 

25* 47/2012.(VIII.27.) rendelettel módosított szöveg 

26* 13/2013.(IX.9.) rendelettel módosított szöveg 

27* Köf.5.057/2013/8. számú határozattal 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. 1. a. számú melléklete 28* 

 

1. Fizetős parkolási övezetek utca jegyzéke 
 

I. övezet II. övezet 

Ssz. Közterület megnevezése  Ssz. Közterület megnevezése 

1. Aradi vértanúk tere  1. 
Aranyhegyi út (Babits Mihály utca - Kaán utca 

közötti szakasza) 

2. 
Arany János utca (kivéve Simor J. u. - Petőfi S. u. 

közötti szakasz) 
 2. 

Árok utca szervizútja (Jókai Mór utca, Mikszáth K. 

utca és Kossuth Lajos utca között) 

3. Álmos utca  3. 
Arany János utca (Simor J. u. – Petőfi S. u. közötti 

szakasza) 

4. Bajcsy-Zsilinszky utca  4. 
Babits Mihály utca (Petőfi Sándor utca - Aranyhegyi 

út közötti szakasza) 

5. 
Basa utca (a Batthyány Lajos utca, a Vasvári Pál utca 

és a Téglaház utca által határolt szakasza) 
 5. Bánfi Lukács utca 21* 

6. Batthyány Lajos utca  6. Bubik István utca 

7. Berényi Zsigmond utca  7. 
Deák Ferenc u.: (Poór Antal tér - Árok utca közötti 

szakasza) 

8. Bottyán János utca  8. Esze Tamás utca 

9. 
Deák Ferenc u.:(Városház köz - Poór Antal tér közötti 

szakasza) 
 9. Eszperantó utca 

10. 
Dobozi Mihály utca (Szent István tér - Iskola utca 

közötti szakasza) 
 10. 

Honvéd utca (Petőfi Sándor utca - Lahner György 

utca közötti szakasza) 

11. Főapát köz  11. Irányi Dániel utca 

12. 
Helischer József utcában az Esztergom Hotel előtti 

parkoló (hrsz:16328/7) 
 12. Irinyi József utca 

13. Imaház utca  13. 
Jókai Mór utca (IV. Béla király utca – Árok utca 

közötti szakasza) 

14. Iskola utca  14. 
Kaán utca (Kölcsey F. u. - Aranyhegyi út közötti 

szakasza)*25 
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15. IV. Béla király utca  15. 
Kossuth Lajos utca (IV. Béla király utca – Hősök tere 

közötti szakasza) 

16. József Attila tér  16. 
Magyary László utca (Irinyi utca – Monteverdi utca 

közötti szakasz) 

17. Katona István utca  17. Malonyai utca 

18. Kis-Duna sétány  18. Mikszáth Kálmán utca 

19. 
Kossuth Lajos u. (Rákóczi tér – IV. Béla király utca 

közötti szakasza) 
 19. 

Petőfi Sándor utca (Arany János utca  – Besze József 

utca közötti szakasza) 

20. Kölcsey Ferenc utca  20. Semmelweis utca 

21. Liszt Ferenc utca  21. 
Simor János utca (Arany János utca – Lahner György 

utca közötti szakasza) 

22. Lőrinc utca  22. Szent Tamás utca 

 

I. övezet 

23. Madách tér 

24. Majer István utca 

25. Malom utca 

26 Mindszenty tér 

27. Pázmány Péter utca 

28. 
Petőfi Sándor utca (Vörösmarty utca – Arany János 

utca közötti szakasza) 

29. Poór Antal tér 

30. Rákóczi tér 

31. 
Simor János utca (Rákóczi tér – Arany János utca 

közötti szakasza) 

32. Sissay köz 

33. Szent István tér 

34. Táncsics Mihály utca 

35. Téglaház utca 

36. Török Ignác utca 

37. Városház köz 

38. Vörösmarty utca 
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2. Mélygarázsok: 

 

 Hatályát vesztette.25* 

 

 

 

 

14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. 1. b. számú melléklete  28* 
 

 

Övezeti zónákat tartalmazó térkép 
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(A melléklet az övezeti zónákat tartalmazó térkép!) 

 

 

 

 

 

14/2004. (IV.1.) esztergomi ör. 2. számú melléklete 26* 

Hatályát vesztette. 

      

14/2004. (IV.1.) esztergomi ör. 3. számú melléklete 6* 
 

 

Parkolóhely megváltási díja 

 

 

a) az egyszeri megváltási díj összege a műemlékileg védett területeken /Műemléki 

jelentőségű Terület (MJT), Műemléki Környezet (MK)/, valamint a Prímás-szigeten: 

800.000 forint/parkolóhely 

 

 

b) az egyszeri megváltási díj összege a műemlékileg védett területeken /Műemléki 

jelentőségű Terület (MJT), Műemléki Környezet (MK)/ kívül a Prímás-sziget kivételével:  

500.000 forint/parkolóhely 

 

 

 

 


