
Hatály: 2020.VIII.1. -  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2001. (V.24.) önkormányzati 

rendelete 

Szolnok város helyi parkolási rendjéről1 

Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. 

sz. és a 12/2002. (IV.25.) KR. sz., a 6/2003. (III.14.) KR. sz. és a 33/2003. (X.30.) KR. sz., a 

47/2003. (XII.23.) KR. sz. és a 29/2004. (IX.21.) KR. és a 44/2004. (XII.18.) KR. És az 51/2005. 

(XI.30.) KR. és a 47/2006. (XII.20.) KR. és az 56/2007. (XII.14.) KR. és az 1/2008. (I.25.) KR. 

és a 21/2008. (V.30.) KR. és a 30/2008. (IX.25.) KR, a 47/2008. (XII.19.) KR. és a 25/2009. 

(VI.29.) KR., a 33/2009. (X.30.) KR. és a 40/2009. (XII.18.) KR. és a 12/2010. (III.29.), a 

28/2010. (VI.25.), a 47/2010. (XII.10.), a 8/2011. (II.25.), a 41/2011. (XII.15.), a 19/2012. 

(V.31.), a 25/2012. (VI.28.), a 36/2012. (XI.29.), a 13/2013. (III.28.), a 43/2013. (X.31.), a 

4/2014. (II.3.), a 30/2014. (XII.2.), a 28/2015. (IX.30.), a 41/2015. (XII.22.), a 15/2016. (V.31.), 

27/2016. (X.28.), a 28/2017. (IX.29.), 26/2018. (XI. 29.), 3/2020. (I.31.), 14/2020. (VII.31.) 

önkormányzati rendeletekkel 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:2 

Általános rendelkezések3 

1. §4  (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) 

közigazgatási területére. 

(2) A fizető parkolás rendje Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli 

közutakon és közterületeken kijelölt várakozási övezet (zóna) közúti jelzőtáblával megjelölt 

parkolóhelyeire terjed ki, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. 

(3)5 Várakozási övezetek (zónák): a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdése e/2 

pontjában meghatározott módon kijelölt - e rendelet 1. számú mellékletében szereplő - olyan 

körülhatárolt területek, amelyek a 3. § (4)-(5) bekezdéseiben jelölt időszakban, napokon és 

                                                 
1 A rendelet jelölését módosította a 12/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet 
2 Megállapította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2020. III. 1-től. 
3 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. 
4 Módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 3-4. §-a 
5 Módosította a 25/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, a 43/2013. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a, a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a Módosította: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) önkormányzati 

rendelete 2. §. 



napszakokban díjfizetés ellenében, és a helyszínre előre kihelyezett jól látható táblákon jelölt - a 

2-3. sz. mellékletben meghatározott - időtartamig használhatóak parkolójeggyel, vagy parkoló 

automatából váltott szelvénnyel, valamint bérlettel. A IV. zóna kizárólag a zóna területén váltott 

parkolójeggyel vehető igénybe. Az V. zóna kizárólag parkolójeggyel, valamint a rendelet 4. § (1) 

bekezdése szerinti lakossági bérlettel vehető igénybe. 

(4)6 A rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed a három, vagy annál több kerekű járműre és 

tulajdonosára (üzembentartójára), aki a fizető parkolási rendszert igénybe veszi az 1. § (5) 

bekezdésében foglaltak kivételével. 

(5)7 A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a várakozási területen megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt 

járművekre, 

b) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására, javítására, tisztítására 

szolgáló, figyelmeztető jelzést adó készülékkel felszerelt járművekre, 

c) a települési hulladék szállítását végző, figyelmeztető jelzést adó készülékkel felszerelt 

járművekre, 

d) motorkerékpárokra, segéd-motorkerékpárokra, amennyiben azok elhelyezése nem jár 

parkoló-állás igénybevételével, 

e) a közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműveire, 

f) a kijelölt várakozóhelyen - útszegély melletti leállással - árurakodást végző 

haszonjárművekre a tényleges rakodás időtartamára, legfeljebb egy órára, 

g) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire, 

h) a taxi drosztokon várakozó taxi jelzéssel ellátott gépjárművekre. 

(6)8 Tilos a rendelet hatálya alá tartozó várakozási övezetekben a járműszerelvénnyel történő 

várakozás. 

Szolnok város fizető parkolási rendjéről 

A fizető parkolóhelyeken történő várakozás időtartama és díjtételei 

2. §9 (1)10 A rendelet 1. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a díjtételeket e rendelet 

2-3. sz. melléklete tartalmazza. 

(2)11 A várakozási övezet területén a várakozást megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: 

bérlet) adható ki. A bérletek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza, díjait a 3. 

sz. melléklet tartalmazza. A kiadott bérletekről az üzemeltető nyilvántartást vezet. 

(3)12 A várakozási övezetben lakossági és egyéb bérletek a 3. sz. melléklet szerint válthatók. 

(4)13 

                                                 
6 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. 
7 Módosította a 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
8 Beemelte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. 
9 A 2. §-t módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 5. §-a. 
10 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § c) pontja. 
11 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § d) pontja, a 41/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet 
12 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § e) pontja. 
13 Hatályon kívül helyezte az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 1. §-a. 



(5) 14   A működési engedélye szerint Szolnokon betegszállítási tevékenységet végző 

szervezetek és sürgősségi orvosi ellátást, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

területi ellátási kötelezettsége alapján háziorvosi ellátást végző orvosok részére - a 

feladatellátásához szükséges gépjárműveikhez - az illetékes népegészségügyi szerv hatályos 

nyilvántartása alapján az önkormányzat a kombinált és zónás (havi vagy féléves, éves) bérlet 

vásárlásánál 50%-os díjkedvezményt biztosít. 

(6) 15  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő, világoszöld alapszínű 

különleges rendszámmal felszerelt gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) mentesül az I-III. 

zónában a várakozási díj megfizetése alól. 

Parkolóhelyek működtetése, igénybevétele 

3. § 16  (1) 17   A várakozási díj a parkoló automatával működtetett várakozóhelyeken a 

várakozás megkezdésekor - minimum negyedórás (15 perc) időtartam alapulvételével - fizetendő. 

A várakozási díj megfizetése az automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy mobil telefonnal is 

lehetséges a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül. A megváltott jegy a rajta feltüntetett 

időtartamra érvényes, mely az érvényességi időn belül az alacsonyabb díjzónában is 

felhasználható. Az alacsonyabb díjtételű zónában váltott jeggyel magasabb díjtételű zónában 

parkolni tilos. 

(2)18 A díj ellenében a parkolójegyes várakozóhelyen kapott, illetve beszerzett várakozásra 

jogosító jegyet, a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell a 

műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy az adatok ellenőrizhetők legyenek. Az ellenőrzést 

követően az üzemeltető által bizonyítottan nem ellenőrizhetően kihelyezett jegy pótlólag már 

nem fogadható el. 

(3)19 A mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával minden parkolóban, 

illetve 50 parkolóhelyenként legalább egy parkolót jelöl ki az önkormányzat a mozgásukban 

korlátozottak részére. Ezen parkolóhelyek felfestése az üzemeltető feladata. A hatályos 

jogszabályok szerint a parkolási igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak a számukra 

kijelölt parkolóhelyeken, illetve ha a számukra kijelölt parkolóhelyen nincs szabad parkoló, úgy a 

kijelölt fizető parkolóhelyen díjtalanul várakozhatnak. A parkolási igazolványt a 3. § (2) 

bekezdésben leírtakkal azonosan, a mozgáskorlátozottak kedvezményeinek igénybevételére való 

                                                 
14 a 28/2001. (VIII.1.) KR. sz. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, módosította a 

25/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
15 Beemelte a 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, módosította a 28/2017. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a 
16 A 3. §-t módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 6. §-a,  
17 Módosította a 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 1. § (1) bekezdése, majd a 25/2009. (VI.29.) KR. 

rendelet 2. § (1) bekezdése, a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 36/2012. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a, a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
18 A bekezdés utolsó mondatát beemelte a 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 1 § (2) bekezdése, majd 

a bekezdést módosította a 25/2009. (VI.29.) KR. rendelet 2. § (2) bekezdése, módosította a 

30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a 
19 A bekezdés utolsó mondatát beemelte a 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 1 § (3) bekezdése, majd 

módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a., a 30/2014. (XII.2.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a,  



jogosultság megállapítására alkalmas, a hatályos jogszabályok által előírt módon úgy kell 

elhelyezni, hogy annak előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. 

Utólagos engedélybemutatás - tekintettel a KRESZ 51/A. §-ában foglaltakra - csak a kihelyezett 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa esetén lehetséges, abban az esetben, ha annak 

előlapján a hatályosságra és jogosultságra utaló adatok nem voltak láthatóak. Ezen 

engedélybemutatásra a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 

60. napig van lehetőség. Utólagos engedélybemutatás esetén a gépjármű tulajdonosa 

(üzembentartója) a 2. sz. mellékletben meghatározott kezelési költséget köteles fizetni. 

Amennyiben az engedélybemutatásra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, úgy a vonatkozó 

jogszabályok szerint megállapított pótdíj megfizetése alól a gépjármű tulajdonosa 

(üzembentartója) nem mentesül. Az ellenőrzést követően az üzemeltető által bizonyítottan ki nem 

helyezett mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa utólag nem fogadható el. 

(4)20 Az I-III. és V. zónákban található fizető parkolóhelyek munkanapokon 8-18 óra közötti 

időben, az IV. zónában hétköznap 7-18 óra, szombaton 7-13 óra közötti időben üzemelnek. Az 

I-V. zónákban az üzemelésen kívüli időben és munkaszüneti napon a parkolóhelyek használata 

ingyenes. A vonatkozó miniszteri rendeletben megállapított tárgyévi munkaszüneti napok körüli 

munkarendet a parkolók üzemeltetésénél alkalmazni kell. Ennek tárgyévben történő 

szinkronizálása és végrehajtása az üzemeltető feladata. 

(5)21 

(6)22 A fizető parkolóhelyek üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatás nem terjed ki a várakozó, 

parkoló gépjárművek őrzésére. 

3/A. §23 (1)24 A 3. §-ban foglaltakról eltérően a IV. zóna területén a díjat 

a) hétköznap 7-13 óra közötti időben és szombaton minden megkezdett 30 perc után 

b) hétköznap 13-18 óra közötti időben (a továbbiakban: kedvezményes időszak) minden 

megkezdett 15 perc után 

a parkolás befejeztével a zóna elhagyásakor kell megfizetni. 

Nem kell díjat fizetni a IV. zónába való behajtást követően a IV. zóna üzemelési idejében 

hétköznap az első 30 perc, szombaton az első 45 perc várakozásért. 

Ha a gépjármű használója a díjmentes várakozási idő lejártáig érvényesíti a jegyet a fizető 

automatánál, jelezve hogy a vásárlás véget ért és az azt követő 15 percen belül elhagyja a IV. 

zóna területét, díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

(1a) A kedvezményes időszakban a IV. zónát a kombinált bérlettel vagy I. zónás bérlettel 

rendelkező gépjárművek használói díjmentesen vehetik igénybe. 

                                                 
20 Módosította a 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 1. § (4) bekezdése, majd a 8/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a, a 43/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, a 4/2014. (II.3.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a. ., a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a, a 27/2016. 

(X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a Az első mondat szövegét módosította: Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 3. § a). A 

második mondat szövegét módosította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 3. § b). 
21 Hatályon kívül helyezte a 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 1. § (5)bekezdése. 
22 Módosította az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 3. §-a. 
23 Beemelte a 43/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Módosította a 4/2014. (II.3.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a, a 27/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
24 Módosította a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a, a 27/2016. (X.28.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a 



(2) A IV. zóna területén e rendelet 3. § (1)-(3) bekezdései nem alkalmazhatóak. A IV. zónát 

kizárólag az 1. díjosztályba tartozó gépjárművek vehetik igénybe. 

A fizető parkolóhelyekre váltható bérletek, kedvezményes engedélyek 

4. §25 (1)26 Egy parkolóra szóló ún. lakossági bérlettel vehetik igénybe a fizető várakozásra 

kijelölt parkolóhelyet a szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szolnoki 

lakosok, valamint a szolnoki tartózkodási hellyel rendelkező nem szolnoki lakosok a lakásukhoz 

legközelebb eső parkolóban. 

Lakásonként olyan személygépkocsi(k)ra váltható bérlet, mely a kedvezményre jogosult(ak) 

tulajdonát képezi, vagy az üzembentartási jog igazolható. A tulajdonjogot, illetve az 

üzembentartási jogot a kedvezményezettnek a gépjármű forgalmi engedélyével kell igazolni. A 

lakossági bérlet webes felületen keresztül is megváltható, a jogosultság igazolása ebben az 

esetben a szükséges okmányok másolatának webes felületre történő elektronikus formában való 

feltöltésével történik. A kedvezményre jogosult gépjármű tulajdonos, vagy üzembentartó - vagy 

lakóhelye, vagy tartózkodási helye alapján - csak egy kedvezményt vehet igénybe. 

A bérlet megvásárlása során az üzemeltető feladata a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak érvényesítése. 

(2) 27  Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés ellenében 

meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. A magánszemélyek a 3. sz. mellékletben 

feltüntetett bérleti díjtételek tekintetében - kivéve a 4. § (1) bekezdés szerinti ún. lakossági 

bérletet - 20%-os kedvezményre jogosultak. A magánszemélyekre vonatkozó kedvezmény csak 

egyéni tulajdonos, illetőleg az üzemben tartásra okirat alapján jogosult (jármű forgalmi 

engedélyébe bejegyzett) személy által üzemeltetett gépkocsi esetén lehet igénybe venni. A bérlet 

megvásárlásakor az (1) bekezdésben foglaltakat az üzemeltetőnek figyelembe kell venni. 

(2a)28 A 3. sz. mellékletben feltüntetett bérletek - kivéve a 4. § (1) bekezdése szerinti ún. 

lakossági bérlet - webes felületen keresztül történő megvásárlása esetén 10%, Szolnok Kártya 

igénybevételével történő megvásárlása esetén további 5% mértékű kedvezmény érvényesíthető. 

Az egyes kedvezményes bérletek díjtételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

(3)29  A 3. sz. mellékletben foglalt bérlet csak meghatározott rendszámra váltható. 

(4)30 

(5)31 Éves bérlet a tárgyidőszak első napjától tárgyévet követő év január 5-ig érvényes, féléves 

bérlet a tárgyidőszak első napjától tárgyfélévet követő hó 5-ig érvényes, a havi bérlet a 

tárgyidőszak első napjától tárgyhót követő hó 5-ig érvényes. Amennyiben a tárgyidőszakot 

követő hónap 5. napja nem munkanap, úgy a megváltott bérletek az ezt követő munkanapig 

                                                 
25 A 4. §-t módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 7. §-a. 
26 Módosította a 30/2008. (IX.25.) KR. rendelet 2. §-a, a 41/2015. (XII.22.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a, a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
27 Módosította az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 2. §-a, majd módosította a 47/2010. (XII.10.) 

önkormányzati rendelet 4. §-a. 
28 Beemelte a 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
29 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § f) pontja, a 41/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet 
30 Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
31 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 28/2015. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet 1. §-a, a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



érvényesek. A bérlet tárgyidőszakon belül történő megváltása esetén a bérlet érvényességének 

kezdő napja a bérlet váltás napja. 

A bérletek díjait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

(6) 32  A forgalmi rendszám változása esetén a kezelési költség megfizetése mellett, az 

üzemeltetőnél a bérlet átíratható. 

(7)33 

(8)34 

(9)35 

(10) 36  A rendelet hatálybalépése előtt egyedileg kiadott parkolási engedélyek, amelyek a 

rendelet hatálya alá tartozó területre vonatkoztak, természetes vagy jogi személyeknek, illetve 

nem jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságoknak, illetve vállalkozóknak voltak 

kiadva, hatályukat vesztik. 

Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

5. § 37  (1) 38  E rendeletben meghatározott pótdíjat és várakozási esetenként plusz 1 óra 

várakozási díjat kell fizetni, ha: 

a) ha a jármű díjfizetési kötelezettség nélkül várakozik (a gépjármű elhelyezésétől számított 5 

percen túl) 

b) az egy óránál rövidebb időre váltott (papíralapú) jegy érvényességi idejét 5 perccel túllépték, 

c) az egy óra, vagy annál hosszabb időre váltott (papíralapú) jegy érvényességi idejét 15 

perccel túllépték, 

d)39 a bérlet érvényességi ideje lejárt, 

e) 40   a parkolási jegyet nem, vagy úgy helyezték el, hogy ellenőrizhetetlen. A 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát úgy helyezték el, hogy annak előlapján a 

hatályosságra és jogosultságra utaló adatok nem voltak láthatóak, 

f)41 a parkolóhelyet az adott zónára érvényes díjtételnél alacsonyabb díjtételű parkolójeggyel 

vették igénybe. 

(2)42 

(3)43 Az (1) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást készpénz-átutalási 

                                                 
32 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
33 Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
34 Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
35 Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
36 A 26/2001. (VI.18.) KR. sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
37 Az 5. §-t 2. §-ra változtatta és módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 8. §-a. 
38 A bekezdést módosította a 28/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, a 30/2014. (XII.2.) 

önkormányzati rendelet 6. §-a 
39 Módosította a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a 
40 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a, a 41/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet, Módosította a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a 
41 Beemelte a 40/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet, módosította a 30/2014. (XII.2.) 

önkormányzati rendelet 6. §-a 
42 Hatályon kívül helyezte az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 4. §-a. 
43 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 30/2014. (XII.2.) önkormányzati 

rendelet 5. §-a 



megbízás nyomtatványt a parkoló ellenőr a parkoló gépjármű szélvédőjén helyezi el, melyen 

feltünteti a parkoló helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a 

szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat. Amennyiben a fizetési 

felszólításra vonatkozó értesítés elhelyezése nem hajtható végre, úgy annak okát az ellenőr 

dokumentálni köteles. 

(4)44 A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 

a)45 15 naptári napon belüli befizetés esetén: az adott napon belül díjköteles időszakra és 

további 2 órai várakozásra számított várakozási díj (jármű díjosztály szerint), 

b) 15 napon túli befizetés esetén: az 1 órai várakozási díj 40-szerese (jármű díjosztály szerint). 

(5)46 

(6) A meg nem fizetett várakozási díj, illetve pótdíj behajtása az üzemeltető feladata. 

(7) Az üzemeltető a díjak és pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. 

(8) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt kötelezettségek - a jármű használatának tartós vagy időleges 

átengedésétől függetlenül - szabálytalanságot elkövetőt és a jármű forgalmi engedélyében 

megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik. 

(9)47 

Intézkedés alkalmazására vonatkozó szabályok48 

5/A. § (1) Ha fizető parkolóhelyen díjfizetés nélkül jogtalanul várakozó jármű balesetveszélyt 

nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére az eljáró közterület-felügyelő 

kerékbilincset alkalmazhat, vagy a járművet elszállíttathatja (a továbbiakban együtt: intézkedés). 

Az intézkedés végrehajtásában az üzemeltető közreműködőként vesz részt. 

(2) A kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek a jármű 

tulajdonosát, üzemben tartóját vagy használóját terhelik. A költségekről szóló tájékoztató a 

rendelet függeléke részét képezi. 

(3) A jármű elszállítása esetén a kijelölt őrzött tárolóhely: Szolnok, József Attila u. 85. 

(4) Az intézkedések végrehajtása során a közterület-felügyelő és az üzemeltető a kerékbilincs 

közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült 

költségekre vonatkozó szabályokról szóló jogszabályok szerint jár el. 

A fizető parkolóhelyek üzemeltetője 

6. §49 (1) A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkoló rendszer üzemeltetője meghatalmazotti 

minőségét - kérésre - mindenkor köteles igazolni. 

(2) A parkolási rendszer területi hatályának bővítését, valamint a bérletfajták változtatásának 

lehetőségét az üzemeltető javaslatára a Közgyűlés hagyhatja jóvá. 

Parkolóhelyek kizárólagos használata 

                                                 
44 A bekezdést módosította a 28/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
45 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
46 Hatályon kívül helyezte az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 4. §-a. 
47 Hatályon kívül helyezte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § b) pontja. 
48 Beemelte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
49 Számozását módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 9. §-a. 



7. §50 

Ellenőrzés 

8. § 51  (1) 52  A várakozási övezetben a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban 

feljogosított személy jogosult ellenőrizni: 

a) az övezet területén várakozó gépjármű vezetője parkolási jegyének, bérletének 

érvényességét, a KRESZ 51/A. §-a szerinti mozgáskorlátozottak kedvezményeinek 

igénybevételére való jogosultságot, 

b)53 az a) pont szerinti jegy, parkolási igazolvány gépjárművön történő megfelelő elhelyezését 

és az abban rögzítettek szerinti várakozást. 

(2) A jelen rendelet 6. §-ában meghatározott üzemeltető képviselője és a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő 

közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései 

megtartásának ellenőrzésében. 

A parkolóhelyek létesítésének szabályai, az I. fokú építésügyi hatósági eljárások 

során54 

8/A. § 55A város területén közlekedési célra területet felhasználni, létesítményt elhelyezni, 

áthelyezni és elbontani, valamint bővíteni az országos településrendezési és építési 

követelmények megállapításáról szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban 

OTÉK), a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (a továbbiakban SZÉSZ) vonatkozó 

előírásai szerint lehet. 

8/B. §56 A SZÉSZ szerinti 1-3 építési karakter zónában az OTÉK 42. § (10) bekezdése alapján 

az OTÉK 4. sz. melléklet 2-16. pontjai szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettség 

50%-kal csökkenthető. A lakó- és üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább 

egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségéről gondoskodni kell. 

8/C. § (1)57 A SZÉSZ szerinti 1-2. építési karakter zónákban az OTÉK 42. § (11) bekezdése 

alapján az OTÉK 4. sz. melléklet szerinti gépjármű elhelyezési kötelezettség személygépkocsi 

várakozó helyek számításánál a meglévő, városi, kistérségi, megyei, regionális szerepkört betöltő 

igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális 

épületek és sport létesítmények átalakításánál, korszerűsítésénél, illetve bővítésénél - amennyiben 

az építési telken belül nem lehetséges - a meglévő közterületi parkolók figyelembe vehetők. 

                                                 
50 Számozását módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 10. §-a, hatályon kívül helyezte 

a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
51 Számozását módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 11. §-a. 
52 A "korlátozott" szót törölte a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése, majd 

módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a. 
53 Módosította a 41/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
54 a 8/A-8/C. §-okat beépítette a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 12. §-a. 
55 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 14. §-a. 
56 Módosította az 51/2005. (XI.30.) KR. rendelet 5. §-a, valamint a 21/2008. (V.30.) KR. rendelet 

2. §-a. 
57 Módosította a 21/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. §-a. Módosította: Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. §. 



A SZÉSZ szerinti 1-2. építési karakter zónákban az I. fokú építésügyi hatóságnál 

kezdeményezett bejelentésköteles rendeltetésváltás, valamint az építési hatósági eljárás nélkül 

megtörténő rendeltetésváltás esetében, amennyiben az átalakítás/funkcióváltás bővítéssel nem jár, 

de parkolóigény növekedést eredményez és a szükséges parkolók kialakítása az építési telken 

belül nem lehetséges, a meglévő közterületi parkolók figyelembe vehetők.58 

(2)59  Az (1) bekezdésben kezdeményezett eljárás során a kérelmező a közlekedési terület 

igénybevételi díjat (továbbiakban: díj) köteles fizetni, melynek összege 240.000,- Ft + ÁFA/ 

férőhely. 

(3) 60  A díjat a kérelmező egyszeri alkalommal egy összegben a létesítmény használatba 

vételének vagy a tevékenység megkezdhetőségének időpontjáig köteles megfizetni, amely 

közterületi parkoló kizárólagos használatára nem jogosítja. 

(4) A (2) bekezdés szerinti díjat az önkormányzat köteles elkülönített számlán kezelni, és a 

belvárosra kiterjedő közlekedési vizsgálat és közlekedés-fejlesztési terv készítésére fordítani. 

Értelmező rendelkezések 

9. §61 E rendelet alkalmazása szempontjából: 

Gazdálkodó szervezet: polgári perrendtartásban meghatározott személyek 

Megkülönböztető jelzést adó készülék: Gépjárműre szerelt rögzített, vagy mozgatható 

üzemmódú villogó kék, kék-vörös, vagy sárga fényjelzést adó készülék, sziréna, vagy váltakozó 

hangmagasságú hangjelzést adó készülék (pl. mentő, tűzoltó, rendőrségi gépjárművekre szerelt 

készülék).62 

Közérdekből történő veszélyelhárítás: Emberi életet, a testi épséget, az egészséget, vagyoni 

javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a 

közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rendvédelem, valamint a közüzemi, közterületi 

létesítmények kárelhárítása. 

Napijegy: A várakozási övezeten belül az üzemelés időszakára váltott parkolójegy.63 

Havi kombinált bérlet: Rendszámhoz kötött az V. zónába tartozó parkolók kivételével a 

fizető parkolási rendszerbe bevont parkolók mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, 

amely a váltás napjától tárgyhót követő 5-ig érvényes, kizárólagos használatra nem jogosít.64 

Éves kombinált bérlet: Az V. zónába tartozó parkolók kivételével a fizető parkolási 

rendszerbe bevont fizető parkolók mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, mely az adott 

év január 25-ig váltható, és az adott évet követő január 5-ig érvényes.65 

Féléves kombinált bérlet: Az V. zónába tartozó parkolók kivételével a fizető parkolási 

                                                 
58 Beemelte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. 
59 Módosította az 1/2008. (I.25.) KR. rendelet 1. §-a. 
60 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. 
61 Módosította a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 13. §-a, a 41/2015. (XII.22.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a. A kizárólagos bérlet szövegrészt hatályon kívül helyezte a 41/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet. 
62 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
63 A "korlátozott" szót törölte a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése. 
64 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 14/2020. (VII.31.) önkormányzati 

rendelet 1. §. 
65 Módosította a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 14/2020. (VII.31.) önkormányzati 

rendelet 1. §. 



rendszerbe bevont fizető parkolók mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, amely az 

adott félév első hónapjának 25-ig váltható, és az adott félévet követő hó 5-ig érvényes.66 

Zóna bérlet: (havi, féléves, éves): Az adott zóna övezetébe tartozó parkoló használatára 

feljogosító bérletfajta, a kombinált bérletekre vonatkozó érvényességi feltételekkel. 

Lakossági bérlet: Lakásonként meghatározott feltételekkel kiadható bérlet, amely a 

lakóhelyhez legközelebbi parkolóban biztosít parkolási lehetőséget az adott évre, de egy 

meghatározott parkolóhely kizárólagos használatára nem jogosít. 

Magánszemély bérlet: Lakóhelytől függetlenül a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett 

egyéni tulajdonos, illetőleg az üzemben tartásra okirat alapján jogosult személy részére - 

rendszámhoz kötötten kiadható - bérletfajta. 

Helyszíni pótdíj befizetés:67 
Mobil-parkolás: mobiltelefonos parkolási díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren 

keresztül.68 

Járműszerelvény: a KRESZ által járműszerelvényként meghatározott jármű.69 

Bérlet: e rendeletben meghatározottak szerint a fizető parkolási rendszerbe bevont fizető 

parkolók mindegyikének, vagy meghatározott részének használatára jogosító, meghatározott 

ellenértékért az üzemeltetőnél kizárólag digitális formában megváltható szolgáltatás.70 

Szolnok Kártya: városkártya rendszer olyan korszerű, közösségi szolgáltatások igénybevételét 

lehetővé tevő megoldás, amely egy modern, nagy biztonságú adathordozón, Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzata nevében kibocsátott intelligens kártyán alapul. A Szolnok Kártyával 

rendelkező magánszemélyek részére a rendelet 3. sz. melléklet szerinti bérletek díjából további 5 

% kedvezmény érvényesíthető - Szolnok Kártya bérlet díjaként - az Üzemeltető webes 

bérletvásárlási felületén. A Szolnok Kártya egy gépjármű, adott időszakra szóló, bármilyen típusú 

bérletének egyszeri, kedvezményes vásárlására jogosít.71 

9/A. §72 

Záró rendelkezések 

10. § E rendelet 2001. június 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 

184/1993. (XI.23.) számú a város parkolási helyzetének felülvizsgálatáról, parkolók létesítésének 

szabályozásáról szóló közgyűlési határozat, a 30/1995. (VI.29.) KR. számú rendelet Szolnok 

városi fizető parkolók kijelöléséről és a parkolási díjak megállapításáról szóló, a 31/2000. (X.26.) 

KR. sz. rendelet Szolnok város fizető parkolási rendjéről, valamint az ezt módosító 9/2001. 

(III.31.) KR. sz. rendelet, a 240/1998. (XII.17.) számú a fizető parkolási rend további 

alkalmazásáról szóló 52/1996. (III.28.) sz. közgyűlési határozat, a 168/1999. (X.14.) számú 

Szolnok város parkolási rendjének lehetséges átalakításáról szóló koncepció, a 198/1999. (XI.18.) 

                                                 
66 Módosította 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 4. §-a, 14/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet 1. 

§. 
67 Módosította a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 15. § i) pontja. 
68 Beemelte a 25/2009. (VI.29.) KR. rendelet 4. §-a, módosította a 30/2014. (XII.2.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a 
69 Beemelte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a. 
70 Beemelte a 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
71 Beemelte a 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
72 Beemelte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályon kívül helyezte a 

19/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 31-től. 



számú Szolnok város új parkolási rendjének kialakítására vonatkozó irányelvek elfogadásáról 

szóló közgyűlési határozat, valamint a 20/1998. (X.1) KR. sz. rendelet 1. számú mellékletében a 

géperejű gépkocsik, taxik álláshelye gépkocsinként, az egyéb létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhely gépkocsinként, a teher- és különleges gépjárművek és ezek 

vontatványainak elhelyezése gépjárművenként, vontatványonként vonatkozó díjtételek hatályát 

vesztik. 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 17-i ülésén. 

 Szalay Ferenc polgármester helyett a  Jegyző helyett: 

 helyettesítéssel megbízott:   

 Balla György s. k.  Dr. Molnár Tibor s. k. 

 alpolgármester  aljegyző 

Megjegyzés: 
A fejezeteket törölte a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. rendelet 2. § (1) bekezdése. 

A 6/2003. (III.14.) KR. sz. rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével 

egyidejűleg a 17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet 1., 2., 3. sz. melléklete hatályát veszti. 

A 47/2003. (XII.23.) KR. sz. rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. 

A 29/2004. (IX.21.) KR. sz. rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Az 51/2005. (XI.30.) KR. Rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 

A 47/2006. (XII.20.) KR. Rendelet 2007. január 1-én lép hatályba. 

Az 56/2007. (XII.14.) KR. rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. 

A 21/2008. (V.30.) KR. rendelet 2008. augusztus 1-én lép hatályba. 

A 30/2008.(IX.25.) KR rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. október 1-jén lép 

hatályba. A rendelet 30/2008.(IX.25.) KR rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezések 2009. január 

1-jén lépnek hatályba. 

A 25/2009. (VI.29.) KR. rendelet 2009. július 1-én lép hatályba. 

A 33/2009. (X.30.) KR. rendelet 2009. november 1-én lép hatályba. 

A 40/2009. (XII.18.) KR. rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. 

A 28/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

A 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

A 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 

A 41/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

A 25/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 36/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 43/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet november 1-jén lép hatályba és azt követő napon 

hatályát veszti. 

A 4/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt 

követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 

A 30/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 28/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2015. október 01-jén lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 



A 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2016. január 01-jén lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2016. június 01-jén lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. A rendelet 1. § (1) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba és az azt 

követő napon hatályát veszti. 

A 27/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet a (2)-(3) bekezdéseiben rögzített kivételekkel 2016. 

november 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet 2. §-a, a 4. § 

(1) és (4) bekezdései, és 5. §-a 2017. január 01-jén lépnek hatályba, és az azt követő napon 

hatályukat vesztik. (3) A rendelet 1. § (3) és (4) bekezdései 2017. május 1. napján lépnek 

hatályba. 

A 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt 

követő napon hatályát veszti. 

A 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

A 14/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba, azzal, hogy 

rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet 1. sz. melléklete73 

SZOLNOK VÁROS PARKOLÁSI RENDSZERE 

 

Sor-szá

m 

 Terület megnevezése  Parkolóhelyek 

száma  

 Mozgáskorlátozott 

ph. Száma 

 Jegykiadó 

automata db 

 Megjegyzés 

 I. zóna 

 1.  Ostor u.  22     1    

 2.  Aradi u.-Petőfi u.  26     2    

 3.  Zrínyi u.  26     1    

                                                 
73 Megállapította a 40/2009. (XII.18.) KR. rendelet 1. §-a, valamint a 47/2010. (XII.10.) 

önkormányzati rendelet 11. §-a, majd módosította a 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § 

(1) bekezdése. Módosította a 43/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet, a 4/2014. (II.3.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a, a 27/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) önkormányzati 

rendelete 4. §, 8. §. 



 4.  Madách u.  47  2  1    

 5.  Mária u.-Könyv u.  64     2    

 6.  Sütő u.  14     1    

 7.  Sütő köz  9         

 8.  Mészáros L. u.  28      1    

 9.  Szapáry u.- Galéria (Tiszai hajósok 

tere) 

 103  2  3    

 10.74            

 11.  Magyar u.  58     2                   

  7512.  Táncsics M.u .  88  3  2  1 busz 

 13.  Szigligeti u.- Színház parkolója  76     2    

 14.  Kellner Gy. u.  33     2    

 15.  Lengyel L. u.  36     1    

 16.  Megyeháza parkolója  52     1    

                                                 
74 Hatályon kívül helyezte: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. 

(I.31.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2020. III. 1-től. 
75 Módosította a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 



 17.  Dózsa Gy. u.  53     2    

 18.  Arany J .u.  52     2    

 19.  Dr. Sarkady L. u.  27  2  1    

 20.  Ady E.u.16-18. épületeknél  76     2    

 21.  Jókai M.u.  45     2    

 22.  Tófenék u.(Ady E. u. 20. előtt)  48     1    

 23.  Ady E.u.22.-32. ép. mögött  25     1    

 24.  Sólyom úti parkoló  55  3  1    

 25.           

 

Sor-szá

m 

 Terület megnevezése  Parkolóhelyek 

száma  

 Mozgáskorlátozott 

ph. Száma 

 Jegykiadó 

automata db 

 Megjegyzés 

 I. zóna 

 26.  Baross u. 2-10. (Bankok előtti 

parkolók) 

 67  2  2   +6 taxi 

 27.  Pelikán Szálló parkolója  55  2  1  +4 motor; +4 

taxi; +1 busz 

 28.  Szív u.  11         



 29.  SZTK melletti parkoló  41  2  1  +2 motor 

 30.  Hősök tere  24  1      

 31.  Sóház u.-Szegedi Kis István köz  25     1    

 32.  Tisza park (Verseghy Gimnázium előtt)  29         

 33.  Verseghy park (Tisza Szálló előtt)  39     1    

 34.  Vízügyi székház (Ady E.u.4)  67     1    

 35.  PLAZA- Tiszavidék Áruház- Pelikán 

szálló gazdasági oldala 

 73  2  2    

  7636.  Fiumei u. -Boldog Sándor István krt. 

15-23. épületek 

 33  4  2    

 37.  Dr. Balogh K.u.  39  1  1    

 38.  Dr. Kronberg J. u.  31     1    

 39.  Óvoda u.  18           1         

 40.  Sütő u. (Mészáros L.u.-Templom u.)  20     1    

 41.  Ellmann E. u.  6         

 42.  Szigony u.  8  2  1    

                                                 
76 Módosította a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 



 43.  Mészáros L.u.18-30.  19         

 44.  Madách u. 31-49; 26-32.  21         

 45.  Batthyány u. 10-16.  8     1    

 46.  Ostor u.-Petőfi u. között  13     1    

 47.  Tófenék u. nyugdíjas garzon  15     1    

 48.  Damjanich u.  9  2  1    

  7749.  Kossuth L. út  29      2    

 50.  Tabán  40    1   

 I. zóna összesen  1803  30  56    

 

Sor-szá

m 

 Terület megnevezése  Parkolóhelyek 

száma 

 Mozgáskorlátozott 

ph. Száma 

 Jegykiadó 

automata db 

 Megjegyzés 

 II. zóna 

 1.   Móra F. u.- CBA Áruház (Ady E.u.1.)  205    2   

 2.   Boldog Sándor I. krt.  87    3   

 3.   Gárdonyi G.u. (Kút útig)  33    1   

 4.   Batthyány u. 20.-38. (Ady E.-Vécsey 

u.) 

 19    1   

 5.   Kút u. (Gárdonyi u.-Kolozsvári u. 

között) 

 20    0   

 6.   Vécsey u.  15    1   

 7.   Kolozsvári u. 2.-16.   (Ady E.-Kút u.)  60    2   

 8.   Eötvös tér  20    1   

 9.   Dr. Elek I. u.  36    1   

 10.   Móricz Zsigmond út  25    1   

 11.   Gerle u.-Sarló u.  94  3  3   

 12.   Kápolna u.  14    1   

 13.   Horánszky út  22    1   

                                                 
77 Módosította a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 



 14.   Koszorú u. (21.sz házig)  24    1   

 15.   Móra F.u. 15. (Fiumei iskola mellett)  94  2  2   

 16.   Szolnok ispán krt. 1.-5 és 7-11. előtti 

parkolók 

 272    5   

 17.   Vasútállomás parkolói  53    2   

 II. zóna összesen  1093  5  28   

 

Sor-szá

m 

  Terület megnevezése  Parkolóhelyek 

száma 

 Mozgáskorlátozott 

ph. Száma 

 Jegykiadó 

automata db 

 Megjegyzés 

 III. zóna 

 1.   Jósika u.  48  1  3   

 2.   volt Márka ABC mögötti parkoló  31    2   

 3.   Nagy I. krt. 5. és Bajcsy Zs. út 1-3. 

mögötti parkolók 

 97  2  2   

 4.   Levente u. (Szt. László kir. útig)  16    1   

 5.   Károly Róbert u.  26    1   

 6.   Béla király u.  33    1   

 7.   Szt. László király u.  30    1   

 8.   Szt. István király u.  48    3   

 9.   Bálvány u.  111  3  4   

 10.   Bercsényi u.  47    3   

 11.   Mikszáth K. u.  40    2   

 12.   Konstantin u. (Petőfi útig)  61    2   

 13.   Irgalmas u. (Levente u. - Baross u. 

között) 

 35    1   

 14.   József Attila u. 29-31.  26  3  1   

 15.   Baross u.(József A.-Jubileum tér)  89    4   

 16.   Baross u. 43.  8       

 17.   Vitéz Szathmári J. úti parkolók  96    1   

 18.   Hunyadi u.(Balassa u.-ig)  38    2   

 19.   Mátyás kir. út 4. (Y-ház parkolója)  27    1   

 20.   Jubileum tér 5. mögötti parkoló  25    1   

 21.   Mátyás kir u. Liget u. között  9       

 22.   Liget u.  18    1   

 23.   Mátyás kir u. 6-18. épület mögött  41    2   

 24.   Nagy Imre krt. 12.-18.  47    1   

 III. zóna összesen  1047  9  40   

 

Sor-szá

m 

 Terület megnevezése  Parkolóhelyek 

száma  

 Mozgáskorlátozott 

ph. Száma 

 Jegykiadó 

automata db 

 Megjegyzés 

 IV. zóna 

 1.  Ady E. úti piac belső parkolók  76    1    

 IV. zóna összesen  76    1    



 V. zóna78 

 1.  „Árkádok” /Szapáry-Magyar u  69  2  1   

 V. zóna összesen  69  2  1   

  
 férőhely  megoszlás 

 mozgáskorlátozott ph. 

Száma 
 automata db szám 

 I. zóna  1 803 fh  44,1%  30 fh  56 db 

 II. zóna  1 093 fh  26,7%  5 fh  28 db 

 III. zóna  1 047 fh  25,6%  9 fh  40 db 

 IV. zóna  76 fh  1,9%    1 db 

 V. zóna  69 fh  1,7%  2 fh  1 db 

 Összesen  4 088 fh  100,0%    127 db 

17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet 2. sz. melléklete79 

VÁRAKOZÁSI DÍJAK 

(az általános forgalmi adóval - 27% - növelt, bruttó összeg) 

1. díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, segédmotoros 

kerékpár. 

2. díjosztály: Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi. 

Minimum parkolási idő: Minimum parkolási idő: I-III. és V. zóna esetén 15 perc, IV. zóna 

esetén: 30 perc illetve kedvezményes időszakban 15 perc. 

I. VÁRAKOZÁSI DÍJ: 

   óradíj  15 perc  napijegy 

 I. zóna (1. díjosztály)  380 Ft  95 Ft  3 040 Ft 

 I. zóna (2. díjosztály)  1 140 Ft  285 Ft  - 

 II. zóna (1. díjosztály)  240 Ft  60 Ft  1 920 Ft 

 II. zóna (2. díjosztály)  720 Ft  180 Ft  - 

 III. zóna (1. díjosztály)  200 Ft  50 Ft  1 600 Ft 

 III. zóna (2. díjosztály)  600 Ft  150 Ft  - 

   óradíj  30 perc  napijegy 

 IV. zóna (1. díjosztály)  680 Ft  340 Ft  - 

   óradíj  15 perc  napijegy 

 IV. zóna (1. díjosztály) 

kedvezményes időszak 

 340 Ft  85 Ft  - 

 V. zóna (1. díjosztály)  380 Ft  95 Ft  3 040 Ft 

 V. zóna (2. díjosztály)  1 140 Ft  285 Ft  - 

Mobil telefonnal történő díjfizetés esetén a mobil szolgáltatók és a szolgáltatás külön díjai 

többletköltségként az igénybe vevőt terhelik. 

II. KEZELÉSI KÖLTSÉG: 1680 Ft 

                                                 
78 Beiktatta: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelete 4. § (2). Hatályos: 2020. III. 1-től. 
79 Megállapította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelete 5. §, 1. melléklet. Hatályos: 2020. III. 1-től. 



17/2001. (V.24.) KR.sz. rendelet 3. sz. melléklete80 

BÉRLETI DÍJ 

(az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval 

növelt, bruttó bérleti díj) 

 A rendelet szerint váltható bérletek díjai 

   Éves díj  

(Ft) 

 Féléves  

(Ft) 

 Havi díj  

(Ft) 

 Kombinált zónás 

(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára 

szól) 

 97 800  51 680  8 960 

 Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) 

 I. zóna (piros)  81 080  41 950  7 400 

 II. zóna (sárga)  39 470  20 950  3 770 

 III. zóna (zöld)  37 530  19 930  3 570 

 Kedvezményesen váltható bérletek díjai 

   Éves díj  

(Ft) 

 Féléves  

(Ft) 

 Havi díj  

(Ft) 

 A rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti ún. lakossági 

bérlet  

(lakó/tartózkodási helyhez legközelebb eső parkolóba) 

 4 740  2 380  - 

 A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj 

 Kombinált zónás 

(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára 

érvényes) 

 78 240  41 340  7 160 

 Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) 

 I. zóna (piros)  64 860  33 550  5 930 

 II. zóna (sárga)  31 570  16 760  3 020 

 III. zóna (zöld)  30 020  15 940  2 860 

 Kedvezményesen váltható bérletek díjai - Webes felületen történő vásárlás esetén 

 Jogi személyek, gazdasági társaságok 

 Kombinált zónás 

(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára 

érvényes) 

 88 019  46 510  8 067 

 Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) 

 I. zóna (piros)  72 979  37 755  6 665 

 II. zóna (sárga)  35 519  18 857  3 394 

 III. zóna (zöld)  33 777  17 933  3 216 

 Magánszemélyek 

 Kombinált zónás 

(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára 

érvényes) 

 70 413  37 208  6 451 

 Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) 

 I. zóna (piros)  58 378  30 199  5 334 

 II. zóna (sárga)  28 415  15 082  2 714 

 III. zóna (zöld)  27 022  14 345  2 576 

 Szolnok Kártya bérlet 

                                                 
80 Megállapította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelete 6. §, 2. melléklet. Hatályos: 2020. III. 1-től. 



 Kombinált zónás 

(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára 

érvényes) 

 66 892  35 348  6 129 

 Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) 

 I. zóna (piros)  55 460  28 689  5 067 

 II. zóna (sárga)  26 994  14 328  2 578 

 III. zóna (zöld)  25 671  13 628  2 447 

A webes felületen Szolnok Kártya igénybevételével váltott bérletek díjából további 

kedvezmény nem adható. A díjak számítása a webes felületen váltható bérletek díjainak 

kivételével 10 Ft-ra kerekítéssel történt, a kerekítés szabályai szerint. Bérletek csak a 2. sz. 

melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók. 

A 17/2001 (V.24.) önkormányzati rendelet függeléke81 

TÁJÉKOZTATÓ 

I.82 Parkolási szabálytalanság esetén fizetendő pótdíjakról 
      

  

Zónák 

 parkolási szabálytalanság esetén 15 

napon belül fizetendő: 

 1 órai várakozási díj + pótdíj 

 parkolási szabálytalanság esetén 15 

napon túl fizetendő: 

1 órai várakozási díj + pótdíj 

   óradíj  pótdíj  összesen  óradíj  pótdíj  összesen 

 I. zóna (1. díjosztály)  380 Ft  4 560 Ft  4 940 Ft  380 Ft  15 200 Ft  15 580 Ft 

 I. zóna (2. díjosztály)  1 140 Ft  13 680 Ft  14 820 Ft  1 140 Ft  45 600 Ft  46 740 Ft 

 II. zóna (1. díjosztály)  240 Ft  2 880 Ft  3 120 Ft  240 Ft  9 600 Ft  9 840 Ft 

 II. zóna (2. díjosztály)  720 Ft  8 640 Ft  9 360 Ft  720 Ft  28 800 Ft  29 520 Ft 

 III. zóna (1. díjosztály)  200 Ft  2 400 Ft  2 600 Ft  200 Ft  8 000 Ft  8 200 Ft 

 III. zóna (2. díjosztály)  600 Ft  7 200 Ft  7 800 Ft  600 Ft  24 000 Ft  24 600 Ft 

 IV. zóna (1. díjosztály) 

hétköznap 

 680 Ft  5 440 Ft  6 120 Ft  680 Ft  27 200 Ft  27 880 Ft 

 IV. zóna (1. díjosztály)  

kedvezményes időszak 

 340 Ft  2 380 Ft  2 720 Ft  340 Ft  13 600 Ft  13 940 Ft 

 IV. zóna (1. díjosztály) 

szombat 

 680 Ft  5 440 Ft  6 120 Ft  680 Ft  27 200 Ft  27 880 Ft 

 V. zóna (1. díjosztály)  380 Ft  4 560 Ft  4 940 Ft  380 Ft  15 200 Ft  15 580 Ft 

 V. zóna (2. díjosztály)  1 140 Ft  13 680 Ft  14 820 Ft  1 140 Ft  45 600 Ft  46 740 Ft 

              

Megjegyzés: a pótdíj mértéke a rendelet 2. sz. mellékletének alapulvételével, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. §-ában foglaltak alapján került megállapításra. 

15 naptári napon belüli fizetés esetén a pótdíj az adott napon a díjköteles időszaknak 

megfelelő óradíj + 2 óra 

15 naptári napon túli fizetés esetén a pótdíj az egy órai várakozási díj negyvenszerese 

II. Kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségekről 

                                                 
81 Beemelte a 47/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 13. §-a, a 41/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet, a 36/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, a 27/2016. (X.28.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a 
82 Módosította a 4/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a, Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 7. §. 



A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a 

felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet (a 

továbbiakban: IRM rendelet) alapján: 

1.A jármű elszállításának költsége: 
1.1 személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint 

segédmotoros kerékpár esetén 17 250 Ft 

1.2 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú 

függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű 

vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség háromszorosa. 

2. Járművek 
2.1 rögzítésének költsége: 11 500 Ft 

2.2 tárolásának és őrzésének költsége naponta: 1 200 Ft 

2.3 értékesítésének költsége: 11 500 Ft 

Az IRM rendelet alapján csökkentett költség fizetése esetén a meghatározott összeg 50%-át 

kell megtéríteni. A költségek általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

 


