
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete  

a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek 

megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosításáról 

 

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 

szóló 14/2004. (IV. 1.) ör rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1)  Az e rendelet 1.a. és 1.b. számú mellékletében kijelölt I. övezeten belül – a Tópart utca 

és a 19759 hrsz.-ú ingatlanon lévő Bástya parkoló kivételével – a várakozási díjak mértéke: 

a) Személygépkocsi, és a 3500 kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi esetén a várakozás 

óránként 300,-Ft; 

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 1000,- 

forint; 

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggő naptári napra érvényes:  

személygépkocsi, valamint 3500 kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi esetén 9.000,- 

forint.„ 

 

2. § 

A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) „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 

óránként 200,-Ft, 

b) 12-nél több személy szállítására szolgáló turista busz – kizárólag a buszok parkolására 

kijelölt helyen – valamint a 3500 kilogramm össztömeget meghaladó tehergépkocsi esetén 

óránként750,- 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.” 

 

3. § 

A Rendelet 2. § az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A 19759 hrsz-ú ingatlanon lévő Bástya parkoló területén a 12-nél több személy 

szállítására szolgáló turista buszok kizárólag 1 óra várakozásra jogosultak.” 

 



4. § 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az I. és a II. övezeten belül a várakozási díj mértéke személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi esetén az esztergomi állandó lakcímmel rendelkező 

lakosok számára: 

a) az éves várakozási engedély esetén, mely a kiállítás napjától a következő év január 31. 

napjáig érvényes: 15.000,-Ft; 

b) a féléves várakozási engedély esetén, mely az adott évben egybefüggő hat hónapra 

érvényes: 10.000,-Ft; 

c) a havi várakozási engedély, mely adott évben egybefüggő egy hónapra érvényes: 5.000,-Ft. 

 

Az I. és a II. övezeten belül a várakozási díj mértéke személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi esetén az esztergomi székhelyű vállalkozások 

számára: 

d) az éves várakozási engedély esetén, mely a kiállítás napjától a következő év január 31. 

napjáig érvényes: 25.000,-Ft; 

e) a féléves várakozási engedély esetén, mely az adott évben egybefüggő hat hónapra 

érvényes: 15.000,-Ft; 

f) a havi várakozási engedély, mely adott évben egybefüggő egy hónapra érvényes: 7.000,-Ft. 

 

Az I. és a II. övezeten belül a várakozási díj mértéke személygépkocsi, valamint 3500 

kilogramm össztömeg alatti tehergépkocsi esetén a nem esztergomi lakosok, valamint a nem 

esztergomi székhelyű vállalkozások számára: 

g) az éves várakozási engedély esetén, mely a kiállítás napjától a következő év január 31. 

napjáig érvényes: 35.000,-Ft; 

h) a féléves várakozási engedély esetén, mely az adott évben egybefüggő hat hónapra 

érvényes: 22.000,-Ft; 

i) a havi várakozási engedély, mely adott évben egybefüggő egy hónapra érvényes: 9.000,-

Ft.” 

 

5. § 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az adott övezeten belül állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély – amennyiben 

nincsen lehetősége a lakóingatlan területén gépjármű tárolására – a lakóhelyéhez legközelebb 

kialakított két parkoló területen 3.000,-Ft összegű kedvezményes díj ellenében jogosult éves 

várakozási engedélyt vásárolni, mely a kiállítás napjától 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.” 

 

 

 



6. § 

A Rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) az Esztergom város közigazgatási területén területi kötelezettséget vállaló háziorvos és 

gyermekorvosok gépjárművei a város teljes területén;” 

 

7.§  

A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következő g) és h) és i) ponttal egészül ki: 

g) a zöld rendszámú, azaz elektromos meghajtású gépjárművek; 

h) az iskolák, óvodák melletti legközelebbi parkolóórák közelében reggel 8:00 és 09:00 

között, illetve délután 15:00 és 17:00 közötti időszakban,” 

i) „Szombati napokon – a Tópart utca és a Bazilika parkoló kivételével – az egész város 

területén.” 

 

8. § 

A Rendelet 1.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

9.§  

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

10.§ 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. 

 

 

Romanek Etelka     dr. Sarkantyu Lajos Adrián  

polgármester    aljegyző 

 

 

A rendeletet kihirdettem:  

 

Esztergom,2016.december 1.

.  

 

 

dr. Sarkantyu Lajos Adrián 

aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 

14/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelethez 
 

 

I. övezet 

Ssz. Közterület megnevezése 

1 Lőrinc utca 

2 Imaház utca 

3 Petőfi Sándor utca (Vörösmarty u.- Arany J. u. közötti szakasza) 

4 Vörösmarty utca 

II. övezet 

Ssz. Közterület megnevezése 

1 Aradi vértanúk tere 

2 Arany János utca 

3 Álmos utca 

4 Aranyhegyi utca 

5 Babits Mihály utca (Simor J. u. - Petőfi S. u. közötti szakasza) 

6 Bajcsy-Zsilinszky utca 

7 Bánfi Lukács utca 

8 Bástya parkoló 

9 Batthyány Lajos utca 

10 Bubik István utca 

11 Berényi Zsigmond utca 

12 Bottyán János utca 

13 Deák Ferenc utca (Városház köz – Poór Antal tér közötti szakasza) 

14 Eszperantó utca 

15 Főapát köz 

16 Iskola utca 

17 Honvéd utca (Petőfi S. u. és LahnerGy. utca közötti szakasza) 

18 Irányi Dániel utca 

19 Irínyi József utca 

20 Jókai Mór utca (IV. Béla király utca – Árok utca közötti szakasza) 

21 Kaán utca (Kölcsey F. u. – Aranyhegyi út közötti szakasza) 

22 IV. Béla király utca 

23 József Attila tér 

24 Katona István utca 

25 Kis-Duna sétány 

26 Kossuth Lajos u.  

27 Kölcsey Ferenc utca 

28 Liszt Ferenc utca 

29 Lőrinc utca 

30 Madách tér 

31 Majer István utca 

32 Magyary László utca (Irínyi utca- Monteverdi utca közötti szakasza) 

33 Malonyai utca 

34 Malom utca 

35 Mindszenty tér 



36 Pázmány Péter utca 

37 Poór Antal tér 

38 Rákóczi tér 

39 Simor János utca 

40 Sissay köz 

41 Semmelweis utca 

42 Táncsics Mihály utca 

43 Téglaház utca 

44 Török Ignác utca 

45 Városház köz 

 

 

 

 

2. melléklet a 

14/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelethez 
 

 

Parkolóhely megváltási díja 

 

 

a) az egyszeri megváltási díj összege 100.000,-Ft / 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 

 

 

 

 

 


