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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő  

fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló  
23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 48. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és 
használatának szabályairól szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. §-a „parkolóautomata” fogalommeghatározása helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (E rendelet alkalmazásában:) 
 

- parkolóautomata: olyan parkolójegyet árusító telepített berendezés, 
amelynek start-stop funkciójával virtuális parkolási jogosultság is vásárolható;” 

 
(2) A Rendelet 2. §-a a következő „virtuális parkolási jogosultság” 
fogalommeghatározással egészül ki: 
 
„2. § (E rendelet alkalmazásában:) 
 

- virtuális parkolási jogosultság: olyan parkolójegyek és parkolási bérletek, 
illetve infokommunikációs eszközök segítségével megvásárolható olyan 
parkolójegy típusú informatikai megoldások, amelyek papíralapú kiadására 
és/vagy papíralapú megjelentetéshez kötött helyszíni ellenőrzésére nem kerül 
sor, azonban azok közvetlenül vagy lekérdezhető módon szerepelnek a parkolási 
rendszer üzemeltetőjének zárt elektronikus és számítógépes 
nyilvántartásában.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„f) az üzemeltető közkapcsolati irodájában (6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.), 
vagy az üzemeltető https://e-berlet.szkt.hu webes felületén vásárolható virtuális 
parkolási jogosultsággal” 
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3. § 
 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A parkolóhely járművel történő elfoglalásakor a jármű vezetője a 
parkolóautomatába rögzíti a jármű rendszámát és 

a) a tervezett várakozási idő beállításával (határozott idejű) parkolójegyet 
vásárolhat, 
b) érintésmentes bankkártya használatával start-stop parkolást indíthat, 
c) a sárga parkolási zónában napijegyet válthat.” 
 

(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Fizetést követően az automata által nyomtatott parkolójegyet – kivéve 
parkolóautomatán indított start-stop parkolás esetében – a jármű első szélvédő 
üvege mögött vagy a vezetőülés felőli első ablakán belül, kívülről jól látható helyen 
úgy kell elhelyezni, hogy teljes terjedelmében ellenőrizhető legyen.” 
 
(3) A Rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A parkolóautomata segítségével indított start-stop parkolás a parkolás 
helyszínén érvényes maximális parkolási időn belül bármely parkolóautomatán 
leállítható az igazolószelvényen lévő tranzakciós kód megadásával. Amennyiben erre 
nem kerül sor, a parkolás helyszínén érvényes maximális parkolási időnek megfelelő 
díj fizetendő.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz éves, féléves, negyedéves, 
havi, illetve a különböző zónákra, a teljes övezetre érvényes (kombinált), 
felmutatóra szóló, lakossági bérlet vásárolható. A bérletek árait, valamint a kezelési 
költséget az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az éves, a féléves, a negyedéves, a havi, a lakossági és a különböző kedvezményes 
bérletek (kivéve a felmutatóra szóló) vásárlásakor bérletszelvény nem kerül 
kiadásra, azokat az üzemeltető a számítógépes rendszerében tartja nyilván (virtuális 
bérlet).” 
 
(2) A Rendelet 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6a) A féléves és negyedéves bérletek év közben bármikor válthatók és a tárgyévben 
a váltás hónapjától és napjától számított 3, illetve 6 hónapig érvényesek. A bérletek 
legfeljebb a tárgyévet követő év január 05. napján 24 óráig érvényesek. A bérletek 
váltása a tárgyévet megelőző év december hónap 10. napjától lehetséges.” 
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5. § 

 
A Rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(4) A Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és 
használatának szabályairól szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül 
helyezett 12. § alapján kiadott parkolóbérletek érvényessége 2020. július 31. 
napjával megszűnik.” 

 
6. § 

 
(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép 

 
7. § 

Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a. 
 

8. § 
 

(1) Jelen rendelet – (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2020. március 1. 
napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet 4.§-a, valamint 6. § (2) bekezdése 2020. május 1. napján lép 
hatályba. 
 
(3) Jelen rendelet 6. § (1) bekezdése és 7. §-a 2020. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Botka László sk.      Dr. Martonosi Éva sk. 
     Polgármester       jegyző 
 
 
 
Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. február 21-
én tartott ülésén. 
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében. 
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az 5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 

Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának 
szabályairól szóló 

23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 
2. számú melléklete 

 
I. zöld zóna 

 
Mars tér déli oldali közútszakasz „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi 
jelzőtáblával megjelölt területe, valamint a Felső Tisza-Part, Huszár Mátyás rakpart, Tisza 
Lajos körút, Korányi fasor, Markovits Iván utca, Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút, Földváry 
utca, Dáni utca, Kálvária sugárút, Bolyai János utca, Attila utca, Bartók tér (déli oldala, 
nyugati oldala), Török utca, Kossuth Lajos sugárút, Szilágyi utca, Lechner tér (keleti oldala), 
Imre utca, Szent István tér (nyugati oldala, északi oldala), Sóhordó utca, József Attila 
sugárút,Glattfelder Gyula tér (északi oldala), Kálmány Lajos utca, Zárda utca, Glattfelder 
Gyula tér (keleti oldala), által körbehatárolt és „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” 
forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe. 
 
A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét 
képezik, kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart. 
 
 

II. sárga zóna 
 

Korányi fasor, Állomás utca, Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér 
(keleti oldal), Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Felső Tisza-part, 
Huszár Mátyás rakpart, Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, 
Glattfelder Gyula tér (északi oldala),József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér 
(északi oldala, nyugati oldala), Imre utca, Lechner tér (keleti oldala),Szilágyi utca, Kossuth 
Lajos sugárút, Török utca, Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila utca, Bolyai János 
utca, Kálvária sugárút, Dáni utca, Földváry utca, Petőfi Sándor sugárút, Vitéz utca, Markovits 
Iván utca, által körbehatárolt, továbbá a Londoni körút, Bakay Nándor utca, Pozsonyi Ignác 
utca, Kossuth Lajos sugárút, Párizsi körút, Mars tér (keleti oldal) által körbehatárolt és 
„SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, 
kivéve a Mars tér (déli oldala). 
 
A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét 
képezik, kivéve az Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér (keleti 
oldal), Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Zárda utca, Kálmány Lajos 
utca, Glattfelder Gyula tér (északi, keleti oldala),József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent 
István tér (északi oldala, nyugati oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Vadász utca 
és Szilágyi utca közötti szakasza), Török utca, Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila 
utca (Jósika utca és Bolyai János utca közötti szakasza), Bolyai János utca, Kálvária sugárút 
(Bolyai János utca és Dáni utca közötti szakasza), Dáni utca, Földváry utca, Vitéz utca, 
Markovits Iván utca, Bakay Nándor utca, Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi 
körút közötti szakasza), valamint a Pozsonyi Ignác utca. 
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az 5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. sz melléklete 
 
 

A Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának 
szabályairól szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 

5. számú melléklete 
 
 

A parkolójegyek és bérletek árai, kezelési költségek: 
 

I. Parkolójegyek Ár (Ft) 

Sárga zóna egy órányi egységára 220 

Sárga zónában érvényes virtuális napijegy 1.320 

Zöld zóna egy órányi egységára 480 

II. Bérletek: 

II.1. Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó) 261.000 

II.2. Féléves bérlet (minden zónára vonatkozó) 140.000 

II.3. Negyedéves bérlet (minden zónára vonatkozó) 75.000 

II.4. Meghatározott parkolási zónára szóló éves bérlet: 

Sárga parkolási zónára szóló 129.000 

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet 312.000 

II.5. Havi kombinált bérlet (minden zónára szóló) 28.200 

III. Mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultság 

Sárga zóna egy órányi egységára 220 

Zöld zóna egy órányi egységára 480 

IV. Kezelési költség: 

Bérlet csere 1.940 

Kép-vagy videó felvétel bemutatás díja a rendelet 
13.§ (7) bek. alapján 

1.300 

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák. 

 


