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Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete  

Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről  
 

(Egységes szerkezetben a 23/2018. (XI.16.)*, 2/2019. (I.25.)** önkormányzati rendelettel) 
 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. behajtási engedély köteles gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a 
segédmotoros kerékpár; 
2. beléptető rendszer: a Széchenyi tér Deák Ferenc utca felőli végén, az Aradi vértanúk tere 3. és a 
Lőrinc utca 5. között és a Czuczor Gergely utca és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében található 
süllyedő-oszlopos rendszer; 
3. gépjármű üzembentartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
2. § 9. pontjában meghatározott személy; 
4. háztartás: olyan együtt lakó személyek, akik egy lakásban vagy annak egy részében laknak; 
5. kiemelt egyházi ünnep: augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepe; 
6. lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyisége, közművesítettsége, melegvízellátása és 
fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 
sorolható; 
7. munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) és (4) szerinti 
nap; 
8. szerviz-szolgáltatás: különösen a javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe 
helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás; 
9. szolgáltató: az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, a 
Gran Parkoló Kft. (2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.); 
10. változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható 
jogkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára. Egy változó rendszámra szóló engedéllyel 
egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat; 
11. várakozási övezet: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes 
rendelet 17. § (1) bekezdés e/2. pontjában meghatározott rendelkezés; 
12. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése 
egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más 
által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező 
rendkívüli esemény. 

II. Fejezet 
Esztergom Város forgalmi rendje 

2. Utcák forgalmi rendjének kialakítása 

2. § 

A rendelet 1. melléklete tartalmazza az egyes közterületek és közutak forgalmi rendjét. 
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3. Járművek közlekedésének kizárása 

3. § 

(1) Esztergom Város közigazgatási területén 
a) a környezet védelme érdekében 

aa) a Kis-Duna sétány Kossuth híd és Bottyán híd közötti szakaszáról, 
ab) a Malom utca teljes hosszáról, 
ac) az Aradi vértanúk tere Pöttyös téri részéről, 
ad) a Bajnok utca 20028-20033 hrsz-ú számú ingatlanok közötti szakaszáról, 

b) tekintettel annak településképi jelentőségére, az építészeti örökség védelme érdekében a 
Széchenyi térről, 

c) magánérdekből a Czuczor Gergely utcából  
útelzáró elemek alkalmazásával a közforgalom kizárásra kerül.  

(2) Nyitható útelzáró elemek kerülnek elhelyezésre – a hatósági jelzéssel ellátott, rendkívüli 
eseményeket elhárító, célforgalmú – járművek behajtásának biztosítása érdekében  

a) a Kis-Duna sétányon, a József Attila téri csatlakozásnál, 
b) a Czuczor Gergely utca József Attila tér felőli végén, 
c) az Aradi téren, a Bástya áruház felőli parkoló és tér találkozásánál (Pöttyös tér bejáratánál), 
d) a Széchenyi téren, a Deák Ferenc utca és a Szent Miklós utca találkozásánál. 

III. Fejezet 
A Széchenyi térre és az Aradi vértanúk tere közforgalmú közlekedés elől elzárt részére történő 

behajtás rendje 

4. § 

(1) A behajtási engedélyt a polgármester (a továbbiakban: Engedélyező) adja ki. A megengedett 
legnagyobb haladási sebesség 10 km/óra. Behajtani és kihajtani az arra engedéllyel rendelkező 
gépjárművek számára  

a) Az Aradi Vértanúk terére a Lőrinc utca 7. és Aradi vértanúk tere 3. közötti terület felől 
lehetséges. A behajtási időszak: minden nap 06.00-09.00-ig és 15:00-20.00-ig, 

b) A Széchenyi térre a Deák Ferenc utca felől lehet. 
(2) A terek közterületein 30 percet meghaladóan várakozni nem szabad. 
(3) A várakozási tilalom megszegése miatt a jelen rendelet alapján naponta a 2. mellékletben 
meghatározott pótdíjat kell fizetni, Engedélyező által kiküldött csekken, vagy átutalással. 
(4) Áruszállítást legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni. A 3,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű gépjármű csak katasztrófa-helyzetben és rendezvények alkalmával hajthat be a térre. 

5. § 

(1) A beléptető rendszer megakadályozza a Széchenyi térre és az Aradi vértanúk terére való bejutást. 
A beléptető rendszer nyitására az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 
Hivatal) igényelt távirányítókkal van lehetőség. A távirányító letéti díját a 2. melléklet tartalmazza. 
(2) Gépjárművel behajtani és a Széchenyi téren vagy az Aradi vértanúk terén tartózkodni – jelen rendeletben 
felsorolt esetek kivételével – csak az Engedélyező engedélyével, ún. behajtási engedéllyel rendelkező 
gépjárművel lehet, jelen rendeletben, valamint a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel. 
(3) A Széchenyi térre be- és kihajtó forgalmat a Hivatal megfigyelő rendszerrel (kamera) ellenőrzi.  

6. § 

(1) A behajtási engedély típusai: 
a) lakossági behajtási engedély, 
b) kereskedelmi (áruszállítás) behajtási engedély, 
c) intézményi behajtási engedély, 
d) ideiglenes behajtási engedély, mely 

da) díjmentesen adható eseti, 
db) díjfizetéshez kötött eseti, 
dc) vis maior és egyéb rendkívüli esetekben adható. 
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(2) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 3. mellékletben 
meghatározott dokumentumok csatolásával. A hét napot meghaladó időtartamra szóló engedélyek 
esetén az Engedélyező a kérelmet a beérkezéstől számított huszonegy napon belül bírálja el. 
(3) Amennyiben a Széchenyi térre és az Aradi vértanúk terére történő behajtáshoz távirányítót is kap a 
kérelmező, a távirányító csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható. 

7. § 

(1) Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű 
használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. A távirányítót a behajtási engedély lejártától 
számított 15 napon belül az Engedélyező részére vissza kell adni. 
(2) Tilos a távirányítót megrongálni, jogosulatlan személynek átengedni. 
(3) A távirányító elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőhöz. Távirányító 
elvesztése, vagy megrongálódása esetén pótlásért a 2. melléklet szerinti távirányító díj összegének 
megfelelő díjat kell megfizetni. 

8. § 

(1) Behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00.00 – 24.00 óra között: 
a) a mentőszolgálat, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet és a 

nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárművei, 
b) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a központi háziorvosi ügyelet 

gépjárművei, 
c) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési és közterület-gondozási feladatokat ellátó 

gépjárművek, 
d) betegszállító gépjárművek, melyek a város egész területére vonatkozóan működési engedéllyel 

rendelkeznek, 
e) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak az Aradi vértanúk terén és a Széchenyi téren a tevékenységük 
folytatásának idejéig tartózkodhatnak. 
(3) Az (1) bekezdésben felsoroltak a behajtáshoz ingyenes távirányítót kaphatnak. 

9. § 

(1) Kérelemre legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű 
üzembentartója, vagy tulajdonosa – vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű 
kizárólagos használója – részére, ha a téren 

a) lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik, 
b) tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy 
c) lakóhellyel rendelkező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 

1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. 
(2) Ingatlanonként két behajtási engedély díjmentesen adható, a további engedélyekért a 2. melléklet 
szerinti díjat kell megfizetni. 
(3) Amennyiben a behajtási engedély az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján került kiadásra, és az 
ingatlantulajdonos is kettő vagy több behajtási engedély-kérelemmel él, a tartózkodási helyre és a 
közeli hozzátartozó viszonyra tekintettel kiadott behajtási engedély után az engedélyes a 2. melléklet 
szerinti díj megfizetésére köteles. 

4. Intézményi behajtási engedély 

10. § 

(1) Egy éves időtartamra szóló, a Széchenyi térre vonatkozó díjmentes behajtási engedély adható az 
Esztergomi Járásbíróság és az Esztergomi Városi Ügyészség részére 

a) a saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárműveire, 
b) alkalmazottaik gépjárműveire, 

abban az esetben, ha a parkolás Esztergom, Széchenyi tér 22. (helyrajzi szám: 17414) telken belül 
biztosított. 
(2) Az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímen is jogosult behajtási 
engedélyre. 
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11. § 

(1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon, az Aradi vértanúk terén 
vagy a Széchenyi téren székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok és 
egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges. 
(2) Aradi vértanúk terén vagy a Széchenyi téren telephelyenként, illetve székhelyenként 

a) korlátlan darabszámú, meghatározott forgalmi rendszámra szóló és 
b) telephelyenként, illetve székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra szóló 

behajtási engedély adható 06.00-09.00 óra és 15.00-20.00 óra közötti időszakra a 2. mellékletben 
foglalt díj megfizetése ellenében. Az Aradi vértanúk terére vagy a Széchenyi térre behajtani 20.00-
06.00 óra és 09.00-15.00 óra között áruszállítási céllal nem lehet. 
(3) A kiadott behajtási engedélyért, illetve annak szabályszerű használatáért az engedélyes felel. 

12. § 

(1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen 
a) az út- és közműszolgáltatók által ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési 

munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára, 
b) önkormányzati érdekből. 

(2) A díjmentes eseti behajtási engedély csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható. 

13. § 

(1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható 
a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek, 
b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek, 
c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei, 
d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek 

részére. 
(2) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy 
változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az engedélyért a 2. 
melléklet szerinti díjakat kell megfizetni, melyek utólag kerülnek kiszámlázásra. Változó forgalmi 
rendszámra vállalkozónként csak egy behajtási engedély adható. 
(3) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély esetében az ideiglenes behajtás rendjét és a 
közterületen való tartózkodás időtartamát annak indokoltságára való tekintettel az Engedélyező 
határozza meg az engedélyben. 
(4) Ideiglenes behajtási engedély meghatározott rendszámra és időtartamra kérhető, a 2. mellékletben 
meghatározott díj egyösszegű befizetése esetén. Ezen engedélyek maximum 6 hónapig érvényesek, ezt 
követően automatikusan érvényüket vesztik, függetlenül attól, hogy a befizetett időtartam 
felhasználásra került. Időtúllépés esetén, amennyiben nem haladja meg a 8 órát, Engedélyező 
elszámoló számlát küld.* 

14. § 

Vis maior esetekben – ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás – a Hivatal portaszolgálata, a 
behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének 
behajtáskori vagy szükség esetén kihajtáskori regisztrálásával jogosult engedi be a Széchenyi térre. 

15. § 

Nem adható behajtási engedély 
a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművekre a 4. § (4) bekezdésben meghatározott 

kivétellel, 
b) ügynöki tevékenység végzésére, a gépjárműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó 

vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével. 

16. § 

(1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a várakozási időtartam túllépését a rendőrség és a 
közterület-felügyelet ellenőrzi és szankcionálja a rendőrségről, valamint a közterület-felügyeletről 
szóló törvény alapján. A behajtási engedély visszavonására, illetve letiltására az Engedélyező 
jogosult.* 
 (2) A behajtási engedély végleges visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja: 
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a) részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak, vagy 
b) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja, vagy 
c) az engedélyt jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja, vagy 
d) hamis engedélyt használ, vagy 
e) a távirányítót megrongálja, vagy 
f) a távirányítót nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, illetve másik behajtási 

engedéllyel együtt használja. 

17. § 

(1) Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyben előírt tartózkodási időt egy éven belül tíz 
alkalommal túllépte, alkalmanként a 2. mellékletben meghatározott pótdíj kétszeresének megfelelő 
összeg befizetésére köteles. 
(2) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való 
jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 
15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni és a távirányítót leadni. A még hátralévő időre az 
időarányos díj nem jár vissza. 

IV. fejezet 
A parkolás rendjéről 

5. Várakozási övezetek 

18. § 

(1) A várakozási övezetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 4. melléklete, a területek 
határait térképen ábrázolva jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
(2) A fizető várakozóhelyeket kijelölő szöveges tájékoztató táblán a Szolgáltatónak 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. 

(3) A várakozási övezetekhez tartozó közterületeken 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. 
(4) 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. 
(5) A várakozási díjak mértékét, valamint a személygépjárművekre vonatkozó bérletárakat jelen 
rendelet 6. melléklete tartalmazza. Szolgáltató a várakozási engedélyeket a gépjármű üzembentartója 
részére kiállított hatósági okmány (lakcímkártya, személyi azonosító igazolvány, forgalmi engedély) 
alapján állítja ki. Az esztergomi székhelyű vállalkozások esetében a kedvezmény nyújtásának feltétele, 
hogy a gépjármű forgalmi engedélyében a vállalkozás esztergomi székhelye kerüljön bejegyzésre.* 
 

6. Várakozási időszak 

19. § 

(1) A várakozási díj fizetésének kötelezettsége az I. és II. várakozási övezetben hétfőtől-péntekig 
08.00 órától 17.00 óráig áll fenn. 
(2) A várakozási díj fizetésének kötelezettsége a III. várakozási övezetben hétfőtől-szombatig 08.00 
órától 17.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 13.00 órától 17.00 óráig áll fenn. 

(3) A várakozási díj fizetésének kötelezettsége a IV. várakozási övezetben június 1-je és szeptember 
1-je között a hét minden napján 08.00 órától 17.00 óráig áll fenn. 
(4) Vasárnap és ünnepnapokon – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott területek kivételével – nincs 
díjfizetési kötelezettség. Amennyiben a mindenkor hatályos munkaszüneti napok körüli munkarendről 
szóló NGM rendelet a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati napokon a munkanapi 
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üzemidőt kell alkalmazni.* 
(5) A várakozás ingyenes 

a) a kiemelt egyházi ünnepen a IV. övezetben, 
a) október 27-től november 2-ig a Petőfi Sándor utcának a Temető utcától a Dobogókői utca felé 

eső szakaszán, 
b) december 20-tól a következő év január 5-ig az I.-III. övezet teljes területén.* 

(6) Az Esztergom, 19759 hrsz-ú ingatlanon lévő Bástya parkoló területén a 12-nél több személy 
szállítására szolgáló turista buszok legfeljebb 1 óra várakozásra jogosultak. 

7. Várakozási díj 

20. § 

(1) A 18. § (3) 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. Ez alól kivételt 
képez a mobiltelefonos jegyváltás, melynek esetén nem szükséges igazoló dokumentum elhelyezése. 
(2) A várakozási díjfizetés, illetve a várakozási jogosultság ellenőrzését, valamint a pótdíjak 
megállapítását a Szolgáltató végzi. 
(3) 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. 
(4) Amennyiben a 6. melléklet szerinti bérlettel rendelkező gépjármű üzembentartójának személyében 
jogutódlás áll be, a korábbi üzembentartó kérheti a szolgáltatótól – a jogutódlás tényének, illetve az új 
gépjármű tekintetében üzemben tartói minőségének igazolásával, azaz a forgalmi engedély másolati 
példányának bemutatásával egyidejűleg – annak megállapítását, hogy a korábban kiváltott bérlet – 
lejáratának időpontjáig – az újonnan üzemeltetésébe kerülő gépjármű vonatkozásában is érvényes. Az 
eljárásért a kérelmező 2.000,- Ft kezelési költséget köteles a Szolgáltató részére megfizetni.* 

21. §* 

(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 ellátott 
gépjármű; 
c) közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműve;  
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) Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom 
Város Önkormányzat intézményei tulajdonában, használatában lévő gépjárművek számára, 
f) az Esztergomi Járási Hivatal tulajdonában álló személygépjárműve, a Szolgáltató által kiállított – 
forgalmi rendszám megjelölésével – várakozási engedély 20. § (1) bekezdés szerinti felhasználása 
esetén, 
g) az Esztergom város közigazgatási területén területi kötelezettséget vállaló háziorvosok, védőnők, 
gyermekorvosok, iskolaorvosok gépjárművei a város teljes területén; 
h) a zöld rendszámú, azaz elektromos meghajtású gépjárművek; 
i) a 4. mellékletben kijelölt iskolák, óvodák utcaszakaszin reggel 8:00 és 09:00 óra között, illetve 
délután 15:00 és 17:00 óra közötti időszakban, 
j) az esztergomi székhelyű vagy Esztergom városban működő egyházi jogi személyek vagy 
azok képviselői részére jogi személyenként egy darab gépjárműre.** 
(2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott várakozási díj megfizetése nélkül várakozás feltétele, 
hogy a forgalmi engedélyben üzembentartóként szerepeljen a háziorvos, védőnő, gyermekorvos, 
iskolaorvos. 
(3) A polgármester javaslata alapján a Szolgáltató ingyenes parkolást engedélyez az önkormányzati és 
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kiemelt egyházi rendezvényre meghívott vendégeket szállító járművek várakozására.* 

22. § 

(1) Az éves, illetve a féléves várakozási engedély díjából, háztartásonként legfeljebb egy gépjármű 
után az Esztergom Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély 

a) három gyermeket nevelő, 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  
kedvezmény igénybevételére jogosult. Az a) pontban meghatározott tartósan beteg gyermek nevelése 
miatt járó kedvezményt kizárólag Magyarországon forgalomba helyezett személygépkocsira lehet 
igényelni. Amennyiben a forgalmi engedélyben üzembentartó is szerepel, abban az esetben csak az 
üzembentartó jogosult a kedvezmény igénybevételére.* 
(2) 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. 
(3) A kedvezményre való jogosultságot a kérelmezőnek a kedvezmény igénybevételekor kell igazolnia 
születési anyakönyvi kivonattal vagy lakcímet igazoló hatósági bizonyítvánnyal. 
(4) 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. 
(5) A kedvezményre jogosult az éves, illetve féléves várakozási engedély díjának kiegyenlítésében a 
kedvezménnyel csökkentett összeget fizeti meg.  

23. § 

(1) Az I. és II. övezeten belül esztergomi lakcímmel rendelkező magánszemély – amennyiben nincsen 
lehetősége a lakóingatlan területén gépjármű tárolására – a lakcíméhez 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. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény igénybevételére való jogosultságot a Szolgáltató 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. 

V. fejezet 
Parkolóhely megváltás 

24. § 

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. 

25. § 

(1) 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. 
(2) Az 50 férőhelynél nagyobb szálláshelyek, illetőleg a Széchenyi téri vendéglátó-üzletek esetében a 
24. §-ban meghatározott számú jármű 50 %-ának elhelyezését lehetővé tevő parkolóhelyet kell 
létesíteni. 
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(3) A parkolóhelyek megváltásából befolyó összeg - amit elkülönítetten kell nyilvántartani - csak 
meglévő parkolóhelyek felújítására és új parkolóhelyek építésére használható fel. 

26. § 

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. 

27. § 

(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 2. mellékletének I. övezetében fekvő 
azon építmények esetében áll fenn, amelyek használatba vételi engedélyét 2008. december 1-jét 
követően adták ki. 
(3) Az egyszeri megváltási díj összege 100.000,-Ft / parkolóhely. 

7. Záró rendelkezések 

28. § 
 
(1) E rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 27/2017. (X.3.) önkormányzati 
rendelete. 
 
 
…………………..                                                                                  …………………….. 
Romanek Etelka                                                                           Dr. Endre Szabolcs 
   polgármester                                                                                                 jegyző  
 
A rendeletet kihirdettem: Esztergom, 2018. június 22. 
 
 
 
      Dr. Endre Szabolcs 
     jegyző 
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13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete** 
 

Egyes közterületek és közutak forgalmi rendjének kialakítása 
 
Esztergom 

Közterületek és közutak megnevezése  

1. III. Béla király utca 
- Kopácsy József utca és Bátori Schulcz Bódog utca között kétirányú 
forgalom 
- Kopácsy József utcától a Szent György árok felé zsákutca 

2. Áchim András utca - kétirányú forgalom 
3. Ady Endre utca - egyirányú forgalom a Sugár út irányából a Terézia utcáig. 

4. Álmos utca 
- egyirányú forgalom Bajcsy-Zsilinszky utától a Török Ignác utca és a 
Batthyány Lajos utca felé. 

5. Andrássy utca - egyirányú a Szent György utca felől a Klapka György tér felé 

6. Angyal utca 

- forgalom elől elzárt terület, behajtás csak engedéllyel az ott lakók 
számára 
- egyirányú a Simor János utca felől a Kossuth Lajos utca felé 
- csak jobbra kanyarodás megengedett a Kossuth Lajos utcára. 

7. Aradi vértanúk tere 
- Kétirányú forgalom 
- Aradi vértanúk tere 3. és a Lőrinc utca 5., valamint a Rákóczi tér 
közötti része közforgalom elől elzárt terület. 

8. Arany János utca 

- egyirányú a Kossuth Lajos utca felől a Simor János utca felé 
- mindkét irányba kanyarodás megengedett a Simor János utcára 
- egyirányú a Kossuth Lajos utca felől a Bottyán János utca felé 
- csak balra kanyarodás megengedett a Bottyán János utca felé 
- egyirányú a Simor János utca felől a Petőfi Sándor utca felé 
- mindkét irányba kanyarodás megengedett a Petőfi Sándor utcára. 

9. Aranyhegyi út 
- egyirányú a Babits Mihály úttól a Kaán utcáig 
- zsákutca a Kaán utcától 

10. Árpád utca 

- kétirányú a Rudnay Sándor tér és az Ady Endre utca között 
- csak jobbra kanyarodás megengedett a Kiss János vezérezredes útra 
- egyirányú forgalom a Meszéna János utca irányából az Ady Endre 
utcáig. 

11. Attila utca 
- kétirányú forgalom 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint. 

12. Aulich Lajos utca - egyirányú forgalom a 48-as tér irányából a Kiss Ernő utca felé 

13. Babits Mihály út 
- kétirányú forgalom 
- Aranyhegyi úttól zsákutca 

14. Bajnok utca 

-  Bajnok utca 20028-20033 hrsz-ú ingatlanok közötti szakasza 
gépkocsi forgalom elől lezárásra kerül 
-  Bajnok utca 200024-200028 hrsz-ú ingatlanok között kétirányú 
forgalom 

15. Bajor Ágost utca - kétirányú forgalom 

16. Balassa Bálint utca 
- egyirányú forgalom a Sánc utca irányából a Dózsa György köz felé 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint 

17. Basa utca 

- kétirányú forgalom a Szent István tér és a Bánomi út között 
- kétirányú forgalom Batthyány Lajos utca - Vasvári Pál utca közötti 
szakaszon 
- egyirányú forgalom a Vasvári Pál utca irányából a Téglaház utca 
felé 

18. Bánomi út - kétirányú forgalom 

19. Barkóczy Ferenc utca 
- egyirányú forgalom a Földműves utca irányából a Kiss Ernő utca 
felé 
- egyirányú forgalom a Földműves utca irányából a Hunyadi János 
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utca felé. 
 

20. Baross Gábor út - kétirányú forgalom 

21. Bartók Béla utca 
- kétirányú forgalom 
- a Baross Gábor út és Bartók Béla utca kereszteződésénél csak 
jobbra kanyarodás a megengedett. 

22. Batthyány Lajos utca 
- kétirányú forgalom a Bajcsy-Zsilinszky út és a Téglaház utca között 
- egyirányú forgalom a Téglaház utca és a Basa utca között s Basa 
utca irányába. 

23. Bátori Schulcz Bódog utca - kétirányú forgalom 

24. Beatrix királyné utca - kétirányú forgalom 

25. Becket Tamás utca - kétirányú forgalom 

26. Bercsényi utca - kétirányú forgalom 

27. Berényi Zsigmond utca 
- közforgalom elől elzárt terület, behajtás csak engedéllyel az ott 
lakók számára. 

28. Besze János utca - egyirányú a Petőfi Sándor utca felől a Rozália utca felé 

29. Bocskoroskúti út 
- kétirányú forgalom 
- 16069 és 16072 hrsz között zsákutca 
- Szent János-kúti úttól zsákutca 

30. Bottyán János híd - kétirányú forgalom 

31. Bottyán János utca 
- egyirányú az Arany János utca felől a Főapát utcáig 
- kétirányú a Főapát utcától a IV. Béla király utcáig 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint. 

32. Bubik István utca - kétirányú forgalom 
33. Budai Nagy Antal utca - kétirányú forgalom 

34. Budapesti utca 
- kétirányú forgalom 
- a Baross Gábor út és Budapesti utca kereszteződésénél csak jobbra 
kanyarodás a megengedett. 

35. Czuczor Gergely utca 
- egyirányú a József Attila tér felől a Malom utca felé, behajtás csak 
engedéllyel az ott lakók és az ott telephellyel rendelkezők számára 
- csak balra kanyarodás megengedett a Malom utcára 

36. Csatai Szabó János utca - kétirányú forgalom 

37. Csillag tér - kétirányú forgalom 
38. Deák Ferenc utca - egyirányú az Árok utca felől a Szent Miklós köz felé 
39. Dessewffy Arisztid utca - kétirányú forgalom 
40. Dobogókői út - kétirányú forgalom 

41. Dózsa György köz 
- kétirányú forgalom 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint 

42. Előhegy köz - zsákutca, behajtani a Babits Mihály útról lehet 

43. Eötvös József utca 
- kétirányú forgalom 
- Lázár Vilmos utca és Hősök tere között zsákutca 

44. Erzsébet királyné utca 
- egyirányú a Kiss János vezérezredes út irányából a Meszéna János 
utcáig 
- kétirányú a Terézia utca és a Meszéna János utca között 

45. Esze Tamás utca 
- egyirányú az Attila utca felől a Szenttamás utca felé. 
- egyirányú a Bánfi Lukács úttól az Attila utca felé. 

 Eszperantó utca 
- egyirányú a Kis Duna sétány felől a Kossuth Lajos utca felé 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint 

46. Etter Jenő utca - kétirányú forgalom 
47. Fárikúti út - kétirányú forgalom 
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48. Fecske utca 
- egyirányú forgalom a Dobozi Mihály utca irányából a Hunyadi 
János utca felé 

49. 
Felsőkenderesi út (nincs ilyen nevű 
közterület) 

- kétirányú forgalom 

50. Ferenczy Béni utca - kétirányú forgalom 

51. Földműves utca - kétirányú forgalom 

52. Főapát utca 
- egyirányú a Bottyán János utca felől a Kossuth Lajos utca felé 
- jobbra kanyarodás megengedett a Kossuth Lajos utcára 

53. Fűzfa utca 
- kétirányú forgalom 
- csak jobbra kanyarodás megengedett a Balassa Bálint utcára 

54. Galagonyás út - kétirányú forgalom 

55. Galamb utca 
- egyirányú a Imaház utca felől a Attila utca felé 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint 

56. Garam utca - kétirányú forgalom 

57. Géza fejedelem utca 
- kétirányú forgalom a Bátori Schulcz Bódog utca és a Kopácsy 
József utca között 
- Kopácsy József utcától a Szent György árok felé zsákutca 

58. Gizella királyné utca 
- kétirányú forgalom a Bátori Schulcz Bódog utca és a Kopácsy 
József utca között 
- Kopácsy József utcától a Szent György árok felé zsákutca 

59. Gőzhajó utca - kétirányú forgalom 
60. Gyurgyalag utca - zsákutca, behajtani a Hajnal utcából lehet 
61. Hajnal utca - kétirányú forgalom 
62. Hegytető utca - kétirányú forgalom 

63. Helischer József utca 
- kétirányú forgalom 
- 30 km/ó sebességkorlátozás 

64. Hild József utca - zsákutca, behajtani a Bánomi útról lehet 

65. Honvéd utca 
- egyirányú forgalom a Petőfi Sándor utca felől a Láhner György utca 
felé 
- kétirányú forgalom a Láhner György utca és Terézia utca között 

66. Honvédtemető utca - kétirányú forgalom 
67. Horváth Géza sor - kétirányú forgalom 
68. Hunyadi János utca - kétirányú forgalom 

69. Imaház utca 
- egyirányú a Vörösmarty utca felől a Bajcsy-Zsilinszky utca felé 
- kanyarodás a keresztező utcák iránya szerint 

70. Ipolyi Arnold utca - zsákutca, behajtani a Hajnal utcából lehet 

71. Irányi Dániel utca 
- egyirányú a Kölcsey Ferenc utca felől az Irányi Dániel utca 6/A-ig 
- kétirányú forgalom az Irányi Dániel utca 6/A és az Irinyi János utca 
között. 

72. Irinyi János utca - kétirányú forgalom 
73. IV. Béla király utca - egyirányú a Kossuth Lajos utca felől a Bottyán János utca felé 

74. Jókai Mór utca 
- kétirányú az Árok utcától az Eötvös József utcáig 
- egyirányú a IV. Béla király utca felől az Árok utca felé 

75. Jópásztor utca - kétirányú forgalom 

76. József Attila tér 
- nyitható („láncos”) útelzáró elem elhelyezésével bejárat biztosítása 
a Kis Duna sétányra. 

77. Juliánus barát utca - kétirányú forgalom 
78. Kaán utca - kétirányú forgalom 
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79. Katona István utca - zsákutca, behajtás a Pázmány Péter utcából 

80. Kálvária út - kétirányú forgalom 
81. Kápolna utca - kétirányú forgalom 
82. Kenderesi út - kétirányú forgalom 

83. Kincses patak utca - kétirányú forgalom 

84. Királyszíve utca - zsákutca, behajtás a Rezeda utcából 

85. Kis Duna sétány 

- Kétirányú forgalom a Lőrinc utca és a Mindszenty hercegprímás tér 
között, behajtás csak engedéllyel a József Attila tér felől 
- egyirányú a Szent Miklós köz és a Kis Duna sétány 13. között a 
Lőrinc utca felé 
- egyirányú a Szent Miklós köz és az Árok utca között az Árok utca 
felé 

86. Kiss Ernő utca - kétirányú forgalom 
87. Kiss János vezérezredes út - kétirányú forgalom 
88. Kistói utca - zsákutca, behajtás a Hajnal utcából 
89. Knézich Károly utca - kétirányú forgalom 
90. Knorr János utca - kétirányú forgalom 
91. Kollégium köz - zsák utca, behajtása a Vár utcából 

92. Kopácsy József utca 

- kétirányú forgalom a Földműves utca és a Szent Margit utca között 
- egyirányú a Földműves utca és a Dobozi Mihály utca közötti a 
Földműves utca felé 
- egyirányú a Dobozi Mihály utca és a Kőrösy László utca között a 
Kőrösy László utca felé 

93. Kovácsi utca - kétirányú forgalom 
94. Könyök utca - kétirányú forgalom. 

95. Kőrösy László utca 
- Dobozi Mihály utca és a Martsa Alajos utca között egyirányú a 
Martsa Alajos utca felé 
- Martsa Alajos utca és a Vaskapui út között kétirányú forgalom 

96. Lakatos Judit utca - kétirányú forgalom 

97. Láhner György utca 

- egyirányú a Simor János utca és a Honvéd utca között a Honvéd 
utca felé 
- a Simor János utca és a Honvéd utca között 3,5 t súlykorlátozás 
- egyirányú a Honvéd utca és a Besze József utca között a Besze 
József utca felé. 

98. Lázár Vilmos utca - kétirányú forgalom 
99. Leiningen Károly utca - kétirányú forgalom 

100. Lépcső utca - kétirányú forgalom 
101. Lippert József utca - kétirányú forgalom 

102. Liszt Ferenc utca - kétirányú forgalom 

103. Lombos utca - kétirányú forgalom 
104. Lőrinc utca - kétirányú forgalom 
105. Madách Imre út - egyirányú az Imaház utca felől a Bajcsy-Zsilinszky utca felé 

106. Magyar utca 
- forgalom elől elzárt terület, behajtás csak engedéllyel az ott lakók 
számára 
- egyirányú a Kossuth Lajos utca felől a Simor János utca felé 

107. Magyary László utca - kétirányú forgalom 

108. Malom utca 
- egyirányú a Kis Duna sétány felől a Bajcsy-Zsilinszky út felé 
- csak jobbra kanyarodás megengedett a Bajcsy-Zsilinszky útra. 

109. Malonyai utca 
- egyirányú a Petőfi Sándor utca és a Simor János utca között a Simor 
János utca felé 

110. Martsa Alajos utca 
- egyirányú a Kőrösy László utca és a Dobozi Mihály utca között a 
Dobozi Mihály utca felé 
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- kétirányú a Kőrösy László utca és a Várfok utca között 

111. Mathiász János utca - kétirányú forgalom 
112. Mátyás király utca - kétirányú forgalom 

113. Matyasovszky utca 
- egyirányú forgalom a Hunyadi János utca irányából a Kopácsy 
József utca felé. 

114. Mély út - kétirányú forgalom 

115. Meszéna János utca 
- kétirányú a Terézia utca és a Erzsébet királyné utca között 
- egyirányú a Erzsébet királyné utcától a Sugár út irányába. 

116. Mikszáth Kálmán utca - egyirányú az Árok utca felől a IV. Béla király utca felé 
117. Mindszenty hercegprímás tér - kétirányú forgalom 
118. Mohácsy Mátyás köz - zsákutca, behajtás a Mathiász János utcából 
119. Molnár sor - kétirányú forgalom 

120. Monteverdi utca 
- kétirányú forgalom 
- zsákutca a Monteverdi utca 8. és 12. között 
- Monteverdi utca 1. és 3. között behajtani tilos kivéve célforgalom 

121. Móricz Zsigmond utca - kétirányú forgalom 

122. Muskátli utca 
- egyirányú az Eötvös József utca irányából a Lázár Vilmos utca 
irányába. 

123. Nagy Sándor József utca - egyirányú a Dessewffy Arisztid utca felől a 48-as tér felé. 

124. Nap utca - kétirányú forgalom 

125. Nefelejcs utca - egyirányú a Táti út irányából a Lázár Vilmos utca irányába 
126. Oltósy Pál utca - kétirányú forgalom 
127. Palkovics Károly utca - kétirányú forgalom 

128. Papnevelde utca - egyirányú a Dózsa György köz felől a Szent István tér felé 

129. Perc utca - zsákutca, behajtás a Szenttamás utcából 

130. Petőfi Sándor utca - kétirányú forgalom 

131. Petz testvérek utca 

- kétirányú a Csatai Szabó János utca és a Petz testvérek utca 4. 
között 
- egyirányú a Petz testvérek utca 4. és a Knorr János utca között a 
Petz testvérek utca 4. irányába 
- kétirányú a Knorr János utca és a Vasas utca között 
- zsákutca a Vasas utcától 

132. Pór Antal tér 
- kétirányú forgalom 
- a Kis Duna sétányra balra kanyarodás megengedett 

133. Pöltenberg Ernő utca - kétirányú forgalom 

134. Regiomontanus utca - kétirányú forgalom 

135. Rezeda utca - kétirányú forgalom 

136. Rényi Rezső utca - kétirányú forgalom 

137. Révész Béla utca - kétirányú forgalom 
138. Rimay János utca - zsákutca, behajtás a Kiss Ernő utca felől 

139. Rozália utca 
- egyirányú a Besze János utca és a Petőfi Sándor utca között a Petőfi 
Sándor utca felé 
- kétirányú forgalom a Besze János utca felől a Honvéd utca felé 

140. Rozetti Lázár diák utca - kétirányú forgalom 
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141. Rubik Ernő utca - kétirányú forgalom 

142. Rudinai Molnár István utca - zsákutca, behajtás a Martsa Alajos utca felől 

143. Sánc utca 
- egyirányú a 48-as tér és a Rimay János utca között a Rimay János 
utca felé 
- zsákutca a Rimay János utca felé 

144. Schleifer Mátyás utca - kétirányú forgalom 

145. Schweidel József utca - kétirányú forgalom 

146. Semmelweis utca - egyirányú a Bubik István utcától a Babits Mihály út felé 

147. Simor János utca 

- kétirányú forgalom a Terézia út és az Arany János utca között 
- Malonyai utcától az Arany János utcáig közforgalom elől elzárt 
terület, behajtás csak engedéllyel 
- zsákutca az Arany János utcától a Rákóczi tér felé 

148. Sissay köz 
- kétirányú a Simor János utca és a Kossuth Lajos utca között 
- balra kanyarodás megengedett a Simor János utcára. 

149. Siszler út - kétirányú forgalom 

150. Sötétkapu 

- egyirányú a Papnevelde utca felől a Déli-kanonoksor felé 
- kötelező haladási irány a Városközpont felé. 
- kétirányú forgalom a Majer István út és a Prímás pince előtti 
parkoló bejárata között 

151. Sugár út - kétirányú forgalom 
152. Széchenyi tér - közforgalom elől elzárt terület 

153. Szegfű utca - kétirányú forgalom 

154. Szent György utca - egyirányú a Vécsey Károly utca felől az Andrássy utca felé 
155. Szent István tér - kétirányú forgalom 
156. Szent János-kúti út - kétirányú forgalom 

157. Szent Kinga utca 

- kétirányú forgalom a Bátori Schulcz Bódog utca és a Szent Kinga 
utca 21065 hrsz. között 
- egyirányú a Szent Kinga utca 21065 hrsz és a III. Béla király utca 
között a III. Béla király utca felé 

158. Szent Margit utca - zsákutca, behajtás a Kopácsy József utca felől 

159. Szent Miklós utca - egyirányú a Deák Ferenc utca felől a Kis Duna sétány felé 

160. Szenttamás utca 

- egyirányú a Vasvári Pál utca felől a Perc utca felé 
- egyirányú a Perc utca felől az Esze Tamás utca felé 
- kétirányú a Perc utca előtti zsákutcás szakasza 
- kétirányú a Vasvári Pál utca és a Bánomi út közötti szakaszai 

161. Szentkirályi utca - kétirányú forgalom 
162. Széchy Dénes utca - kétirányú forgalom 

163. Szérűskert utca - kétirányú forgalom 

164. Tartsay Vilmos utca - kétirányú forgalom 

165. Táncsics Mihály utca - kétirányú forgalom 

166. Táti út - kétirányú forgalom 

167. Telegdy Csanád utca - kétirányú forgalom 

168. Téglaház utca - egyirányú a Basa utca felől a Batthyány Lajos utca felé 
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169. Temető út - kétirányú forgalom 

170. Tompa Mihály utca - kétirányú forgalom 
171. Tölgyesi út - kétirányú forgalom 
172. Töltés utca - kétirányú forgalom 

173. Török Ignác utca - egyirányú az Álmos utca felől az Bajcsy-Zsilinszky utca felé 

174. Új utca - kétirányú forgalom 

175. Vadrózsa utca - kétirányú forgalom 

176. Vágány köz - kétirányú forgalom 

177. Vár utca - kétirányú forgalom 

178. Várfok utca 
- kétirányú forgalom az Iskola utca és a Martsa Alajos utca között 
- zsákutca a Martsa Alajos utcától 

179. Vasas utca - kétirányú forgalom 
180. Vaskapui út - kétirányú forgalom 

181. Vasvári Pál utca 

- egyirányú a Basa utca és a Becket Tamás utca között a Becket 
Tamás utca felé 
- kétirányú forgalom a Becket Tamás utca és az Esze Tamás utca 
között 

182. Vécsey Károly utca - kétirányú forgalom 
183. Verseghy Ferenc utca - kétirányú forgalom 
184. Virágos utca - kétirányú forgalom 
185. Vitéz János utca - kétirányú forgalom 

186. Víztorony út 
- kétirányú forgalom a Magyary László utca és a Kaán út között 
- zsákutca a Kaán utcától a 19588 hrsz-ig 

187. Zsák utca - zsákutca, behajtás a Verseghy Ferenc utcából 
188. Zsolt Nándor utca - zsákutca, behajtás a Pöltenberg Ernő utcából 

 Szentpál utca  - kétirányú forgalom 

 
Esztergom - Kertváros 
 Közterületek és közutak megnevezése  

189. Bányai Kornél utca 
- egyirányú az Hell József Károly utca és a Kinizsi Pál 
utca között a Kinizsi Pál utca felé 

190. Blaha Lujza utca 
- egyirányú az Eperjesi utca és a Sátorkői utca között a 
Sátorkői utca felé 

191. Bocskai István sor - kétirányú forgalom 

192. Czuczor János utca - kétirányú forgalom 

193. Damjanich János út 

- kétirányú forgalom 
- a szervízút egyirányú a Kassai utcától a Temesvári 
utcáig 
- a szervízút egyirányú a Kassai utcától a Kolozsvári 
utcáig 

194. Dobó István utca - kétirányú forgalom 

195. Erkel Ferenc utca 

- kétirányú forgalom a Wesselényi Miklós utca és a Jósika 
Miklós utca között 
- egyirányú az Jósika Miklós utcától a Mikes Kelemen 
utca felé 
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196. Eperjesi utca - kétirányú forgalom 

197. Féja Géza utca - kétirányú forgalom 

198. Gábor Áron utca - kétirányú forgalom 

199. Gárdonyi Géza utca - kétirányú forgalom 

200. Gyep utca - kétirányú forgalom 

201. Hegy utca - zsákutca, behajtás a Sátorkői utca felől 

202. Hell József Károly utca - egyirányú az Damjanich utcától a Pozsonyi utca felé 

203. Henryk Feit utca - kétirányú forgalom 

204. Homok utca - kétirányú forgalom 

205. Hőtáv utca - kétirányú forgalom 

206. Jarosik Jakab utca 
- kétirányú forgalom a Kesztölci út és a Henryk Feit utca 
között 
- zsákutca a Henryk Feit utcától 

207. Jósika Miklós utca - kétirányú forgalom 

208. Kassai utca - kétirányú forgalom 

209. Kenyérmező utca - kétirányú forgalom 

210. Kert utca - zsákutca, behajtás a Kőrösi Csoma Sándor utca felől 

211. Kinizsi Pál utca - kétirányú forgalom 
212. Kolozsvári utca - kétirányú forgalom 

213. Kőrösi Csoma Sándor utca - kétirányú forgalom 

214. Lengyel utca - kétirányú forgalom 

215 Levente utca - kétirányú forgalom 

216. Lőtér utca - kétirányú forgalom 

217. Matus Gyula utca - kétirányú forgalom 

218. Méhesvölgyi utca - zsákutca, behajtás a Kőrösi Csoma Sándor utca felől 

219. Mikes Kelemen utca 
- egyirányú az Erkel Ferenc utcától a Jósika Miklós utca 
felé 

220. Nyitrai utca - kétirányú forgalom 

221. Párkányi utca 
- kétirányú forgalom a Damjanich János út és a Hőtáv 
utca között 
- zsákutca a Hőtáv utcától 

222. Pozsonyi utca 

- kétirányú forgalom a Sport utca és a Párkányi utca 
között 
- egyirányú a Párkányi utca és a Wesselényi Miklós utca 
között a Wesselényi Miklós utca felé 

223. Puskás Tivadar utca - kétirányú forgalom 
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224. Retek utca - kétirányú forgalom 

225. Sátorkői utca  - kétirányú forgalom 

226. Schalkház Ferenc utca - kétirányú forgalom 

227. Sport utca - kétirányú forgalom 

228. Strázsa utca - kétirányú forgalom 

229. Szalézi utca - kétirányú forgalom 

231. Székely Mihály utca - kétirányú forgalom 

232. Tábor utca - zsákutca, behajtás a Sátorkői utca felől 

233. Technikum köz - zsákutca, behajtás a Székely Mihály utca felől 

234. Temesvári utca - kétirányú forgalom 

235. Tó köz - kétirányú forgalom 

236. Tópart utca - kétirányú forgalom 

237. Tüzér utca - kétirányú forgalom 

238. Vizimalom utca - kétirányú forgalom 

239. Víztároló utca - kétirányú forgalom 
240. Wesselényi Miklós utca - kétirányú forgalom 

241. Zsemberi Berta utca - zsákutca, behajtás a Sport utca felől 
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2 melléklet a …./2018. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

Fizetendő nettó díjak 
 

A behajtás jogcíme A behajtás érvényességi ideje térítési díjak 

Lakossági behajtási engedély 

1 nap 2.000,- Ft/ nap 

3 hónap 10.000,- Ft/ 3 hónap 

6 hónap 17.000,- Ft/ 6 hónap 

1 év 25.000,- Ft/ 1 év 

Kereskedelmi (áruszállítási) 
behajtási engedély 

3 hónap 15.000,- Ft/ 3 hónap 

6 hónap 22.000,- Ft/ 6 hónap 

1 év 30.000,- Ft/ 1 év 

Intézményi behajtási engedély 1 év ingyenes 

Díjfizetéshez kötött eseti behajtási 
engedély 

 5.000,- Ft/ nap 

Pótdíj  10.000,- Ft 

Távirányító letéti díja  15.000,- Ft 
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3. melléklet a 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló /2018. (..) önkormányzati rendelet szabályozza 

Kérjük a kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni és aláírással ellátni! 
Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki! 

 
I. engedélyt kérő neve:………………………………….anyja neve:………………………… 
 
lakcíme:…………………………………………posta címe:………………………………… 
 
telefonszáma:…………………………………….fax:………………………………………… 
 
e-mail cím:………………………………………… 
 
II. Az engedélyt kérő cég neve:…………………………………..székhelye:…………………. 
 
telephelye:………………………………………..képviselő neve:…………………………….. 
 
cégnyilvántartási száma:…………………………….. 
 
telefonszáma:…………………………………….fax:………………………………………… 
 
e-mail cím:………………………………………… 
 
Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyet hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a 
körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni. 
III. A behajtásra kérelmezett hely: (utca, házszám, helyrajzi szám): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Az ingatlan területén parkolóhellyel (pl.: garázs, belső udvar) rendelkezem/nem rendelkezem. 
 
IV. A „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” 
közúti jelzőtábla hatálya alá tartozó nyitható útelzáró elemekkel védett közterületre történő behajtás 
kizárólag érvényes behajtási engedéllyel és a nyitható útelzáró elemet működtető távirányító 
használatával lehetséges. 
A behajtási engedély jogosultjának a távirányító átvételéért bruttó 15.000 Ft letéti díjat kell fizetnie. A 
behajtási engedély lejártát követő ügyfélfogadási napon a működőképes távirányítót vissza kell juttatni 
a Hivatal részére, ez esetben a letéti díj visszafizetésre kerül. 
A megfizetett letéti díj összege:……………..Ft 
 
A letéti díj visszafizetését kérelmező: 
 
A ……………………………………számú bankszámlájára való átutalással   
 
B  a Hivatali Pénztár nyitvatartási idejében kéri   
 
V. A kérelmezett időszak 
Kérelmező Kérelmezhető időszak Kérelmezett időpont 

Lakossági 

1 nap   
3 hónap   
6 hónap   
1 év   
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Üzleti 
3 hónap   
6 hónap   
1 év   

Alkalmi szállítást végző     

Súlykorlát feletti 
gépjárművet igénybe vevő 

1 nap   
3 nap   
1 hét   
1 hónap   
3 hónap   

 
VI. A gépjármű forgalmi rendszáma: …………………………….. 
Típusa: ………………………………………………………….. 
Forgalmi engedély száma: ………………………………………… 
Össztömege: ……………………………………………………kgVII. A behajtás jogcíme, illetve a 
behajtást indokoló nyomós ok: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
(lakóhely, tartózkodási hely, ingatlan tulajdon, székhely, telephely, rendezvény, önkormányzati érdek, 
esküvő, áruszállítás, stb.) 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre 
kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia 
kell, az ezt igazoló okiratot, vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez! 
VIII. Nyilatkozom, hogy erre az ingatlanra másik behajtási engedéllyel 
Nem rendelkezem / rendelkezem a ………………………… rendszámú gépjárműre. 
 
IX. A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 
behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási bírságot von 
maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható. 
 
A behajtási-engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség és a közterület-felügyelet. 
 
Kötelező mellékletek: 

 A gépjármű forgalmi engedély másolata, a lakcímet igazoló dokumentum és a 
személyazonosító igazolvány másolata. 

 A gépjármű használati jogosultságát igazoló okirat, amennyiben a gépjármű nincs a kérelmező 
tulajdonában. 

 A tartózkodási hely megközelítése esetén: lakásbérletnél a lakás tulajdonosának nyilatkozata a 
lakásbérlet időtartamára vonatkozóan. 

 Egyéb saját tulajdonú ingatlan megközelítése esetében a tulajdonjog tulajdoni lappal történő 
igazolása. 

 Cég esetén a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldánya. 
 A rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott engedély iránti kérelem esetén az 

érvényes működési engedély másolati példánya. 
 
Esztergom, 20.. ……………………..    ……………………….. 
          kérelmező 
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Tájékoztatás: 
- A távirányító letéti díját 10402142-49564948-53491146 számú letétkezelési számlára fizesse 

be. 
- A közlemény rovatba a behajtási engedély jogosultja tüntesse fel a nevét, és a behajtási 

engedély iktatószámát. 
- A távirányítót a behajtási engedély jogosultja a behajtási engedély alapján befizetett letéti díj 

befizetését igazoló dokumentum felmutatását követően veheti át. 
- A kérelmező a távirányító használatára csak a behajtási engedély érvényességi idején belül 

jogosult. A behajtási engedély lejártát követő ügyfélfogadási napon a működőképes 
távirányítót vissza kell juttatni a Hivatal részére, ez esetben a letéti díj visszafizetésre kerül. 

 
A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok 

 
A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell 
az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való 
jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező másolatot kér. A 
behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem 
történt. 
A) A jogosultság igazolásához elsősorban a következő érvényes okmányok, dokumentumok 
fogadhatók el: 

- Személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély 
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kártya 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képviselője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány, 
stb. 
- Ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi, nem hiteles is elfogadható), bérleti, 
használati szerződés 
- Székhely, telephely, fióktelep, (üzlet) használatára jogosultságot igazoló okirat, ha az egyéb 
igazolásokból nem tűnik ki 
- Ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum. 

B) a lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén szükség szerint túl csatolni 
kell: 

- A lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kártya másolatát, 
- A személyi igazolvány másolatát, 
- A gépjármű forgalmi engedély másolatát, 
- Tulajdonjoghoz kötött engedély esetén a tulajdonjogot, - haszonélvezeti jogot igazoló 30 
napnál nem régebbi okmányt (földhivatali tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés). 

C) Az intézményi és kereskedelmi behajtási engedély iránti kérelemhez szükség szerint csatolni kell az 
adatlap kitöltésén túl: 

- A működési engedély másolatát, 
- A vállalkozói igazolvány másolatát, 
- saját gépjármű esetén a gépjármű forgalmi engedély másolatát, 
- Munkavállaló esetén nyilatkozatot a gépjármű ingatlanon belül történő elhelyezésének 
engedélyezéséről, 
- 30 napnál nem régebbi, nem hiteles cégkivonat másolatát, 
- Gépjárműtároló, illetve helyiség bérlete esetén a bérleti szerződés másolatát is csatolni kell. 

D) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl meg kell 
adni írásban a megrendelő nevét és pontos címét, valamint szükség szerint a megközelítendő ingatlan 
címét. 
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 4. melléklet a 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Fizetős parkolási övezetek utca jegyzéke 
I. övezet 

1 Imaház utca Madách Imre úttól-Bajcsy Zs. utcáig 
2 Madách Imre út   
3 Vörösmarty utca Rákóczi tértől-Kölcsey 
4 Petőfi S. utca Rákóczi tértől-Kölcsey 
5 Lőrinc utca Kis-Duna sétánytól- Rákóczi térig 

 
I. övezet 

(általános iskolai-, óvodai szakasz) 
 1 Petőfi S. utca Bubik István utca- Babits Mihály utcáig 

 
II. övezet 

1 Honvéd utca Malonyai utcától- Honvéd utca 8-ig 
2 Malonyai utca Petőfi S. utcától- Simor János utcáig 

3 Simor János utca 
Malonyai utcától- Magyar/Láhner Gy. 
utcáig 

4 Kossuth Lajos utca Arany János utcától- Eszperantó utcáig 
5 Eszperantó utca Mikszáth K. utcától- Kossuth L. utcáig 
6 Eszperantó utca Jókai Mór utcától- Mikszáth K. utcáig 
7 Eszperantó utca Deák F. utcától- Jókai Mór utcáig 
8 Eszperantó utca Kis-Duna sétánytól- Deák F. utcáig 
9 Mikszáth Kálmán utca Eszperantó utcától- IV. Béla utcáig 
10 Jókai Mór utca IV. Béla Király utcától- Eszperantó utcáig 
11 Deák Ferenc utca Eszperantó utcától- IV. Béla utcáig 
12 Deák Ferenc utca IV. Béla Király utcától - Városház közig 
13 Kis Duna sétány Városház köztől- Pór Antal térig 
14 Kis Duna sétány Pór Antal téttől- Eszperantó utcáig 
15 Kis Duna sétány Városház köztől- Lőrinc utcáig 
16 Pór Antal tér Deák F. utcától- Kis-Duna sétányig 
17 Szent Miklós köz Deák F. utcától- Kis-Duna sétányig 
18 Arany János utca Simor János utcától- Petőfi S. utcáig 
19 Kórház előtti parkoló Petőfi Sándor utca 
20 Babits Mihály utca Irinyi János utcától- Aranyhegyi utcáig 
21 Aranyhegyi utca Babits M. utcától- Aranyhegyi 9-ig 
22 Irinyi János utca Kaán utcától- Babits M. utcáig 
23 Bubik utca Irinyi János utcától- Bubik István utcáig 
24 Semmelweis utca Bubik utcától- Babits M. utcáig 

25 Irinyi János utca 
Irányi D. utcától- Bubik utcáig (CBA 
alatti rész) 

26 Irányi Dániel utca Irinyi János utcától- Kölcsey F. utcáig 
27 Kölcsey Ferenc utca Vörösmarty utcától- Irányi D. utcáig 
28 Kölcsey Ferenc utca Irányi D. utcától- Bubik István utcáig 
29 Bubik István utca Kölcsey F. utcától- Petőfi S. utcáig 
30 Bástya parkoló Bajcsy Zs. utcától- Aradi Vértanúk teréig 
31 Aradi Vértanúk tere Bástya parkolótól- Lőrinc utcáig 
32 Bajcsy-Zsilinszky utca Liszt F. utcától- Malom utcáig 
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33 Liszt Ferenc utca Bajcsy Zs. utcától- József Attila térig 
34 József Attila tér  
35 Batthyány Lajos utca Majer I. utcától- Téglaház utcáig 

36 Bottyán J. utca Arany János utcától- Főapát közig 

37 IV. Béla Király Kossuth L. utcától- Pór A. térig 

38 Főapát köz 
Bottyán János utca és a Kossuth Lajos 
utca közötti rész 

39  Árok utca 

 Árok utca páratlan oldalán az ún. szerviz 
út (a Hősök terei körforgalom és az 
Árpád-házi Szent Erzsébet híd közötti 
szakaszon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 II. övezet 
(általános iskolai-, óvodai szakasz) 

1 Bottyán J. utca IV. Béla Király utcától- Főapát közig 
   2 Honvéd utca Honvéd utca 8.-tól- Láhner Gy. utcáig 

3 Aranyhegyi utca Aranyhegyi utca 9.-től -Kaán utcáig 
3 Kaán utca Aranyhegyi utcától- Irinyi János utcáig 
4 Pázmány Péter utca Bajcsy Zs. utcától- Katona I. utcáig 
5 Pázmány Péter utca Katona I. utcától- Mindszenty térig 

   6 Katona I. utca Kis-Duna sétánytól- Pázmány Péter utcáig 
7 Mindszenty tér Pázmány P. utcától- Berényi Zs. utcáig 

III. övezet 
Bazilika parkoló 

  
      IV. övezet 
     Tópart utca 
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5. melléklet a 13./2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Övezeti zónákat tartalmazó térkép 
 
Jelmagyarázat: 
 

I. övezet 
I. övezet (általános iskolai-, óvodai szakasz) 
II. övezet 
II. övezet (általános iskolai-, óvodai szakasz) 
III. övezet 
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6. melléklet a 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 

 
Díjtételek (2019. január 1.-2019. december 31.) 

 
Bérlet árak (személygépjármű) 

Kedvezményes lakossági (két utcára, parkolóra érvényes, Ft/év) –  
fizető övezetben lakcímmel rendelkezők számára 

3.000,- Ft 

Éves bérlet (Ft/év) – kiállítás napjától érvényes 2020. január 31-ig 
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára 15.000,- Ft 
esztergomi székhelyű vállalkozások számára 25.000,- Ft 
egyéb esetben 35.000,- Ft  
Féléves bérlet (Ft/félév) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb 2020. január 31-ig 
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára 10.000,- Ft 
esztergomi székhelyű vállalkozások számára 15.000,- Ft 
egyéb esetben 22.000,- Ft 
Havi bérlet (Ft/hó) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb 2020. január 31-ig 
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára   5.000,- Ft 
esztergomi székhelyű vállalkozások számára   7.000,- Ft 
egyéb esetben   9.000,- Ft” 

 
 

 Személygépjármű várakozási díjai  
 I. övezet II. övezet I. övezet 

általános 
iskolai-, óvodai 

kedvezmény 

II. övezet 
általános 
iskolai-, 
óvodai 

kedvezmény 

III. övezet IV. 
övezet 

(hétközn
ap) 

IV. övezet 
(vasárnap) 

 

Várak
ozási 
díj 
(Ft/ór
a) 

300,- Ft 200,- Ft 300,- Ft 200,- Ft 60,- Ft 300,- Ft 300,- Ft  

Napij
egy 
(Ft/na
p) 

1.000,- Ft 500,- Ft 1.000,- Ft 500,- Ft 300,- Ft 1.000,- 
Ft 

1.000,- Ft 

 Tehergépjármű várakozási díjai  

 I. övezet II. övezet I. övezet 
általános 

iskolai, óvodai 
kedvezmény 

II. övezet 
általános 

iskolai, óvodai 
kedvezmény 

Tópart Bazilika  
parkoló 

 
Bazilika 
parkoló 

(vasárnap) 

 

 Vára
kozás
i díj 
(Ft/ór
a) 

750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 
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Személygépjármű várakozási díj / pótdíj összegek  

 I. övezet II. övezet I. övezet 
általános iskolai-, 

óvodai 
kedvezmény 

II. övezet 
általános 

iskolai-, óvodai 
kedvezmény 

III. övezet IV. 
övezet 
(hétköz

nap) 

IV. övezet (vasárnap) 

Várakozási díj (Ft/óra) 300,- Ft 200,- Ft 300,- Ft 200,- Ft 60,- Ft 300,- Ft 300,- Ft 
Napijegy (Ft/nap) 1.000,- Ft 500,- Ft 1.000,- Ft 500,- Ft 300,- Ft 1.000,- 

Ft 
1.000,- Ft 

Pótdíj (15 napon belül 
fizetendő összeg) 

3.600,- Ft  2.400,- Ft 2.700,- Ft 1.800,- Ft 720,- Ft 3.600,- 
Ft 

 
2.100,- Ft 

Pótdíj (15 napon túl 
fizetendő összeg) 

12.300,- Ft 8.200,- Ft 12.300,- Ft 8.200,- Ft 2.400,- Ft 12.300,
- Ft 

 
12.300,- Ft 

Tehergépjármű várakozási díj / pótdíj összegek  

 I. övezet II. övezet I. övezet 
általános iskolai, 

óvodai 
kedvezmény 

II. övezet 
általános 

iskolai, óvodai 
kedvezmény 

Tópart Bazilik
a  

parkoló 

 
Bazilika parkoló 

(vasárnap) 

Várakozási díj (Ft/óra) 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 
Napijegy (Ft/nap) - - - - - - - 
Pótdíj (15 napon belül 
fizetendő összeg) 

9.000,- Ft 9.000,- Ft 6.750,- Ft 6.750,- Ft 9.000,- Ft 5.250,- 
Ft 

 
5.250,- Ft 

Pótdíj (15 napon túl 
fizetendő összeg) 

30.750,- Ft 30.750,- 
Ft 

30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- 
Ft 

30.750,
- Ft 

 
30.750,- Ft 

 
 


