Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás
szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya, az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése és az 1.
melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól
szóló 37/2016 (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő 9–11.
ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. Megállás: járművel a be-és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel-és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg
–ha a vezető a járműnél marad –egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.
10. Várakozás, parkolás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.
11. Üzemóra: napi bérlet esetén az igényelt napra vonatkozó díjfizetési időszak kezdetét és befejezését
is figyelembe vett időtartam.”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszíni várakozási területek - díjfizetés szempontjából - e rendelet 1. mellékletében meghatározott
Zöld és Sárga Zónákra tagolódnak.”
3. §
(1) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3. melléklet 3. pont 3.3. alpontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési kötelezettség
a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott tanítási éven kívüli időszakban
minden nap: 8-18 óráig áll fenn.”
(2) A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. melléklet 1. pont 1.1.83. alpontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési
kötelezettség munkanapokon 8-15 óráig áll fenn.”
(3) A Rendelet 6. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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(Nem áll fenn díjfizetési kötelezettség:)
„a) Miskolc város ünnepén, azaz minden év május 11. napján, továbbá január 1. napján, március 15.
napján, Nagypénteken, Húsvét hétfőn, május 1. napján, Pünkösd hétfőn, augusztus 20. napján,
október 23. napján, november 1. napján, december 23. napján 18 órától január 1. napján 18.00
óráig.
b)
minden év október 31. és november 2. napján az 1. melléklet 1. pont
ba) 1.1.73. alpontjában,
bb) 1.1.81. alpontjában,
bc) 1.1.82. alpontjában,
bd) 1.1.83. alpontjában,
be) 1.1.116. alpontjában meghatározott területeken.”
4. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A várakozási területeken parkolásra jogosító előre váltott bérletek típusai:)
„c) Kombinált (zöld, sárga) zónás fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes bérlet (a
továbbiakban együtt: Kombinált bérlet),
d)
Zöld vagy sárga parkoló zónákra vonatkozó parkolóbérlet (a továbbiakban: Zónára vonatkozó
bérlet)”
5. §
A Rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Kedvezményes lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek az igénylő a gépjármű
forgalmi engedélyében szereplő üzembentartója.
(3) Kedvezményes lakossági bérletet az igénylő a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba válthat lakcímet
igazoló hatósági igazolvány/igazolás, továbbá forgalmi engedély bemutatása mellett.”
6. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
A Kombinált bérlet a rendelet 1. mellékletében meghatározott Zöld zóna és Sárga zóna alatt felsorolt
területekre érvényes.”
7. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. §
Kizárólagos bérlet zónánként váltható és csak az igényelt várakozási területeken történő várakozásra
vehető igénybe. Kizárólagos bérlet esetében a kizárólagos használat biztosítása, valamint a parkoló
tisztántartása és síktalanítsa a bérletet igénybevevő feladata. Az ennek elmaradásából eredő kárért a
bérletet igénybevevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.”
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8. §
A Rendelet 16. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Napi bérlet a rajta feltüntetett időponttól számított 10 üzemóráig érvényes, a váltás időpontja előtt
kiszabott pótdíjak megfizetése alól nem mentesít.
(2) A várakozási területek igénybevételére az érvényesség időtartama szempontjából éves és havi (az
igényelt naptól számított 30 napig érvényes) bérlet váltható.
(3) Az évközben váltott éves parkolóbérletek ára – kivéve a Kedvezményes lakossági és intézményi
bérletet – az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A bérletváltás napjának
hónapja teljes hónapnak számít.”
9. §
(1) A Rendelet 17. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Mélygarázsokban és a Parkolóházban való parkolás kivételével, mentesülnek a várakozási díjfizetési kötelezettség
alól:)
„b) azon gépjárművek, amelyek esetében a parkolóhelyet a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványának kihelyezésével veszik igénybe és az igazolvány előlapja a hatályosság és a jogosultság
ellenőrzése céljából teljes egészében látható;
c)
Miskolc város területén feladatot ellátó orvosi ügyelet gépjárművei;”
(2) A Rendelet 17. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mélygarázsokban és a Parkolóházban való parkolás kivételével, mentesülnek a várakozási díjfizetési kötelezettség
alól:)
„g) kizárólag elektromos meghajtású jármű, igazolás alapján, az ügyfélszolgálaton történő regisztrációt
követően;”
10. §
(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A várakozási területeken történő várakozás esetén, a megváltott parkolójegyet, parkolási igazolványt,
a várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögött a
műszerfalon, szélvédő hiányában a jármű elején kívülről jól látható helyen és érvényességének
ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni, szükség esetén
rögzíteni.”
(2) A Rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával történő díjfizetés esetén, a forgalmi
rendszám 1 karakterrel történő elütése esetén, a parkolási esemény időpontjától számított 15 napon belül
ezen tény a Közszolgáltatónál igazolható. A Közszolgáltató ebben az esetben a várakozási díjat és
pótdíjtartozást rendezettnek tekinti, amennyiben a jármű üzembentartója a 2. melléklet 3. pont 3.7.
alpontjában aktuálisan meghatározott tranzakciós költséget megfizeti.”
11. §
A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A parkolás helyére, idejére érvényes parkolójegy az ellenőrzést követően határidő nélkül bemutatható
a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, vagy a Közszolgáltató címére történő megküldéssel. Ebben az esetben
a Közszolgáltató a várakozási díjat és pótdíjtartozást rendezettnek tekinti, a jármű üzembentartója a 2.
melléklet 3. pont 3.5. alpontjában az aktuálisan meghatározott költséget köteles megfizetni.”
12. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
13. §
Hatályát veszti a Rendelet:
a)
4. § (4) bekezdés c) pontja,
b)
13. § (2) bekezdése,
c)
14. §-a.
14. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
Miskolc, 2022. június 23.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester
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1. melléklet
„1. melléklet a 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a fizető várakozási területek
1. FELSZÍNI VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK:
1.1. ZÖLD ZÓNA
1.1.1. Búza tér Görög Katolikus templom, északi oldali parkoló
1.1.2. Búza tér Görög Katolikus templom, keleti oldali parkoló
1.1.3. Lehel utca, Szeles utca – Bulcsu utca közötti szakasz
1.1.4. Zsolcai kapu páros oldali járda, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja
kereszteződéséig
1.1.5. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja
kereszteződésig
1.1.6. Szűcs Sámuel utca bal oldali ferde beállású parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület
1.1.7. Centrum Áruház keleti oldalon lévő parkoló terület, az Ady Endre utca 1. sz. mögötti névtelen utca
1.1.8. Szendrei utca, a Hatvanötösök útja– Zsolcai kapu 1. előtti névtelen u. közötti páratlan oldali
párhuzamos felállású parkolója
1.1.9. Búza téri piac nagy parkoló
1.1.10. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló, a Szendrei utca és Zsolcai kapu közötti összekötő névtelen utca
1.1.11. Horváth Lajos utca, Szentpáli utca – Ady Endre utca közötti szakasza
1.1.12. Horváth Lajos utca, Kazinczy Ferenc utca – Szentpáli utca közötti szakasza
1.1.13. Szentpáli utca leállósáv a Szeles utca – Madarász V. utca közötti szakasz, továbbá a Szeles utca –
Kazinczy Ferenc utca – Madarász V. utca – Szentpáli utca által határolt belső udvar
1.1.14. Bazártömb Széchenyi utca – Szentpáli utca, Régiposta utca– Kazinczy Ferenc utca által határolt
terület
1.1.15. Dr. Antall József tér a Kossuth kereszteződéstől a Déryné utca kereszteződésig a Serbu Adolf
utca területére kiterjedően
1.1.16. Pátria szolgáltatóház mögötti terület. A Kossuth utca – Patak utca kereszteződéstől a Patak utca
4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület
1.1.17. Fábián kapu, Északi Tehermentesítő út – Mátyás K. utca közötti szakasz Földhivatal – Városi
Rendőrkapitányság épületek között
1.1.18. Hunyadi utca Városház Tér – Dajka G. utca közötti szakasz
1.1.19. Bartók B. tér, a Petőfi utca 1–3. sz. épülettel szembeni Szinva lefedés
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1.1.20. Széchenyi utca 4–6., Erzsébet tér 5. sz. alatti Társasházak által határolt belső udvar, Széchenyi utca
8. sz. belső udvar
1.1.21. Kandia utca Uitz B. utca – Csizmadia köz közötti szakasz
1.1.22. Csizmadia köz
1.1.23. Mártírok utca
1.1.24. Mártírok utca belső udvar
1.1.25. Arany J. utca, Corvin utca – Szemere utca közötti szakasz
1.1.26. Arany János utca, Corvin utca – Munkácsy utca közötti terület
1.1.27. Arany János utca, Munkácsy utca – Király utca közötti terület
1.1.28. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca – Vörösmarty összekötő utca
1.1.29. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca – Vörösmarty összekötő zsákutca
1.1.30. Király utca 4–14. épületek előtti terület. A Vörösmarty – Király utca összekötő utca
1.1.31. Hadirokkantak útja 2–22 sz. előtti parkolók
1.1.32. Király utca 16–22. sz. mögötti garázssorok előtti parkoló
1.1.33. Király utca 1–5. épület előtti parkolók
1.1.34. Katalin utca Bajcsy– Zsilinszky út – Hadirokkantak utca közötti szakasz
1.1.35. Bajcsy– Zsilinszky út 6–20. sz. épület mögötti parkoló
1.1.36. Vörösmarty utca Corvin utca u. –Király utca közötti szakasza
1.1.37. Bajcsy– Zsilinszky út 1–11. sz. épület mögötti parkoló
1.1.38. Bajcsy– Zsilinszky út, Ady Endre utca – Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakasz
1.1.39. Bajcsy–Zsilinszky út 24. sz. keleti oldal zúzalékos parkoló
1.1.40. Papszer utca Mindszent tér – Papszer utca 20. közötti szakasz
1.1.41. Mindszent tér, ITC székház – B.A.Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztár épületek előtti terület Szemere utca
1.1.42. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló
1.1.43. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló
1.1.44. Nagy Lajos király útja, Névtelen utca autóbusz végállomás útcsatlakozás – Vár utca közötti szakasz
1.1.45. Nagy Lajos király útja, Vár utca - Táncsics M. tér - Köztársaság utca közötti szakasz
1.1.46. Bartók B. utca, Vár utca – Bartók B. utca köz közötti szakasz
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1.1.47. Bodrogi Zs. utca – Tokaji Ferenc utca, Vár utca közötti szakasz
1.1.48. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló
1.1.49. Lonovics József utca, (Papszer utca – Kisavas II. sor kereszteződéséig)
1.1.50. Mélyvölgy utca Papszer utca kereszteződésétől a Mélyvölgy utca 10. sz.-ig
1.1.51. Vörösmarty utca 26–32., Corvin utca 7–11. épület mögötti parkolók
1.1.52. Belegrád köz, Vörösmarty utca 35–51., Vörösmarty utca 43–45. melletti névtelen zsákutca,
valamint a Szabó Lőrinc sétány, Hadirokkantak utca 2–12. épületek mögötti parkoló terület
1.1.53. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utca déli oldali járdája
1.1.54. ITC székház északi oldal
1.1.55. ITC székház keleti oldali parkoló terület
1.1.56. Botond utca Szeles utca – Huszár utca közötti szakasza
1.1.57. Kóris Kálmán utca Soltész Nagy Kálmán utca – Katalin utca közötti szakasz
1.1.58. Royal Köz, Arany Corvin Ac Kft. áruház mögötti terület
1.1.59. Városház tér zárt parkoló, Szent István téri parkoló)
1.1.60. Uitz Béla utca 2. sz. előtti terület a Szemere utca kereszteződésig (Fehér Holló)
1.1.61. Kandó K. tér – Szinva patak mellett lévő parkoló terület
1.1.62. Mádai Lajos utca Vörösmarty utca – Dankó Pista utca közötti szakasz
1.1.63. Vörösmarty utca 34–44. sz. közötti zsákutca
1.1.64. Madarász V. utca Szentpáli utca – Kazinczy Ferenc utca közötti szakasz
1.1.65. Szentpáli utca, Horváth Lajos utca – Madarász V. utca közötti leállósáv, valamint a VPOP melletti
parkoló terület
1.1.66. Patak utca 10–12. sz. – Kossuth utca 4. sz. – Széchenyi utca 11–15. sz. által határolt belső udvar
1.1.67. Melinda utca (Hadirokkantak u. – Vörösmarty u. közötti terület)
1.1.68. Borsvezér utca (Melinda u. – Soltész Nagy Kálmán u. közötti szakasza)
1.1.69. Corvin utca 13–17. sz. – Dankó P. utca 1–3. sz. mögötti parkoló terület
1.1.70. Dankó P. utca Corvin utca – Király utca közötti szakasz (Az 5–7. sz., 7–9. sz., 9. sz. – Mádai L. u.
közötti parkoló területek is.)
1.1.71. Király utca – Dankó P. utca 13. sz. épület által határolt terület
1.1.72. Király utca 32. sz. épület mögötti terület
1.1.73. Dankó P. utca 13. sz. – Vörösmarty utca 54. sz. épületek közötti terület
7

1.1.74. Vörösmarty utca 50–54. sz. épületek mögötti terület
1.1.75. Vörösmarty utca 54–62. sz. épületek – Király utca 28–30. sz. épületek – Belvárosi Óvoda által
határolt terület
1.1.76. Régiposta utca, Kazinczy Ferenc utca – Szentpáli utca közötti szakasz
1.1.77. Papszer utca, Kálvin J. utca – Papszer u. 20. közötti szakasz
1.1.78. Kálvin J. utca, Gimnázium előtti szakasz (Gimnázium nyugati oldalán lévő szakasz)
1.1.79. Rákóczi utca, Csengey utca – Kálvin utca közötti szakasz
1.1.80. Kelemen Didák utca, Kossuth utca – Kazinczy Ferenc utca összekötő szakasz
1.1.81. Technika Háza északi oldalparkoló
1.1.82. Technika Háza keleti oldalparkoló
1.1.83. Sportcsarnok és a Jégcsarnok, valamint a Mindszenti Temető és a Megyei Könyvtár között
kialakított terület
1.1.84. Bodrogi Zs. utca – (Vár u. 9. sz. melletti terület is)
1.1.85. Corvin utca 13–19. sz. épület előtti terület
1.1.86. Papszer utca 4–20. közötti szakasz
1.1.87. Toronyalja utca 13–63. sz. közötti szakasz (a 13–15. előtti leállósáv is)
1.1.88. Szeles utca Huszár utca – Lehel utca közötti szakasz
1.1.89. Szeles utca (Botond u. – Lehel u. összekötő névtelen utca)
1.1.90. Csengey utca – Uitz B. utca – Papszer utca közötti szakasz
1.1.91. Csengey u. Uitz B. sarok (a volt Szentpáli I. Szakközépiskola udvara)
1.1.92. Kisavas sor – (Lonovics József utca 5. szám, Görgey Artúr u. 8, és a Kisavas sor 36. sz. által
határolt terület)
1.1.93. Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu – Szeles utca közötti leállósáv
1.1.94. Bethlen G. utca, Szeles utca – Szendrei utca szakasz
1.1.95. Batthyány L. utca, Kazinczy Ferenc utca – Kossuth L. utca közötti szakasz
1.1.96. Kossuth L. utca, Palóczy L. utca – Patak utca közötti szakasz
1.1.97. Palóczy L. utca Kossuth L. utca – Dózsa Gy. út közötti szakasz, és a Palóczy L. utca 7-9. sz.
mögötti belső parkoló
1.1.98. Dózsa Gy. út, Kis–Hunyad utca – Fazekas utca közötti szakasz
1.1.99. Dózsa Gy. út, Fazekas utca – Pallos utca közötti szakasz
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1.1.100. Attila utca
1.1.101. Jókai M. utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)
1.1.102. Fazekas utca 1–3. sz. épülettel szembeni terület
1.1.103. Kis-Hunyad utca (Kis-Hunyad utca-Dayka utca kereszteződés, Kis-Hunyad utca-Vologda utca
kereszteződés közötti szakasz)
1.1.104. Dayka G. utca Kis–Hunyad utca – Hunyadi utca közötti szakasz
1.1.105. Zene Palota épület nyugati oldali terület. (Hunyadi u. – Dajka G. u.kereszteződéssel szembeni
terület.)
1.1.106. Tárkányi Béla utca
1.1.107. Tapolcai utca Homonnai utca és a Posta közötti szakasz
1.1.108. Tapolcai utca a Léva utca és a Posta előtti szakasz
1.1.109. Fazekas utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáróig
1.1.110. Szent László utca 1–3. sz. által határolt terület
1.1.111. Szeles utca Macropolis déli oldal előtti terület
1.1.112. Arany J. tér 20–24. sz. épületek előtti terület
1.1.113. Arany J. tér 2–8. sz. épületek előtti terület
1.1.114. Arany J. tér 8–10. sz. épületek előtti zsákutca
1.1.115. Arany J. tér 8. sz. épület – Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás kereszteződésig
1.1.116. A Pallos utca, Pallos utca 16. – Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai utca 19–21. sz. közötti
névtelen zsákutca, Jókai utca 17–19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai utca 17. sz. Laborfalvi utca 2. sz.
közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi utca 2. sz. Pallos utca 18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos utca
16–18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos utca 16. sz. melletti, valamint a Jókai ABC mögötti névtelen
zsákutca
1.1.117. Fábián utca 2–8. sz. által határolt terület
1.1.118. Pallos utca 2–14. sz. mögötti terület
1.1.119. Fábián kapu 1–5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. összekötő útszakasz)
1.1.120. Városház tér 7-11. számú belső udvar
1.1.121. Tapolca főút (Miskolc– Tapolcai út)
1.1.122. Csabai utca, Junó Szálloda
1.1.123. Bay Zoltán tér, zárt parkoló területe
1.1.124. Iglói utca, ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv
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1.1.125. Győri utca a Bencések útjától a Kiss József utca kereszteződésig
1.1.126. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai
Tagiskolája belső udvara
1.2. SÁRGA ZÓNA
1.2.1. Király utca 7–29 sz. előtti parkoló terület
1.2.2. Bihari J. utca 1. – Király utca közötti parkoló terület
1.2.3. Vörösmarty utca 66–72 sz. előtti parkoló terület
1.2.4. Vörösmarty utca 72. sz. melletti zsákutca
1.2.5. Vörösmarty utca 74–78. sz. közötti zsákutca
1.2.6. Vörösmarty utca 78–84. sz. előtti parkoló terület
1.2.7. Bulcsú utca – Lehel utca közötti névtelen utca, valamint a Bulcsú utca 17. sz. – Szeles utca 7. sz.
mögötti terület
1.2.8. Kis–Hunyad utca 59–63. sz. közötti szakasz
1.2.9. Kis-Hunyad utca 16-52. számú épületek előtti, melletti és közötti terület
1.2.10. Reményi utca
1.2.11. Király utca 9–29. sz. mögötti terület
1.2.12. Király utca 25–29. sz. előtti zúzalékos terület
1.2.13. Bulcsu utca
1.2.14. Szentpéteri kapu 2–32. sz. épületek előtti területek
1.2.15. Szentpéteri kapu, Bulcsu utca és Álmos utca közötti belső szervizút
1.2.16. Gyóni Géza utca
1.2.17. Tas utca
1.2.18. Huba utca
1.2.19. Álmos utca, Szentpéteri kapu és Huszár u. közé eső szakasza
1.2.20. Szent István utca 21. sz. – Hunyadi u. 21. sz. és a Malomszög utca – Petőfi utca 2. sz. által körbezárt
terület
1.2.21. Szent István utca 11–21. sz.
1.2.22. Hunyadi utca Dajka G. utca– Kis-Hunyad utca közötti része
1.2.23. Bajcsy-Zsilinszky utca 30-58. sz. előtti és mögötti terület, a Selyemrét utca és Augusztus 20. utca
1.2.24. Latabár utca
10

1.2.25. Bihari utca 1-3 szám előtti és melletti terület – Bocskai utca 17. sz. kereszteződéséig a Bihari utca
56. sz. előtt található területre kiterjedően
1.2.26. Bihari János utca 5. szám előtti terület - Szabó Lőrinc sétány, Bocskai utca 26. és a Zrínyi Ilona
utca 41. által határolt terület.
1.2.27. Zamenhof utca
1.2.28. Eperjesi utca
1.2.29. Tizeshonvéd utca, Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti és előtti parkolók
1.2.30. Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca – Szent István utca közötti szakasza
1.2.31. Tizeshonvéd utca 2–12. sz. mögötti terület
1.2.32. Tizeshonvéd utca 2. sz.– Szent Anna tér kereszteződéséig
1.2.33. Toldi utca (Mátyás király u. – Szent László u. közötti terület)
1.2.34. Mátyás király utca 16–50. sz. közötti szakasz
1.2.35. Mátyás király utca 13. sz. melletti és mögötti terület
1.2.36. Szepessy Pál utcának a Mátyás király utca – Major utca közötti szakasza
1.2.37. Vologda utca 6–26. sz. közötti terület
1.2.38. Mátyás király utca 15–21. sz. közötti terület
1.2.39. Árok utca – Pallos utca 10. számmal szembeni behajtó – Árok utca 5–7 sz. – Jókai Református
Általános Iskola által körbezárt terület
2. MÉLYGARÁZSOK:
2.1 Hősök tere mélygarázs
Cím: H–3525 Miskolc, Hősök tere (GPS: É 779214. Ny 308117)
2.2 Európa téri mélygarázs
Cím: H–3530 Miskolc, Kálvin János utca (GPS: É 779373, Ny 307883)
2.3 Patak utcai mélygarázs
Cím: H–3525 Miskolc, Patak utca (GPS: É 779001, Ny 308087)
3. PARKOLÓHÁZ: Régiposta utcai parkolóház területe (GPS: É779516, Ny308143)”
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2. melléklet
„2. melléklet a 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
1. Várakozási díjtételek (az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
A parkoló zónák és a mélygarázsok területén fizetendő egy parkolóhelyre vonatkozó várakozási
óradíj:
A

B

1

Zöld zóna

440 Ft

2

Sárga zóna

260 Ft

3

Mélygarázsok

4

Hősök tere mélygarázs

340 Ft

5

Európa téri mélygarázs

340 Ft

6

Patak utca mélygarázs

340 Ft

7

A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a parkolójegy elvesztése,
megrongálódása, valamint lejárt parkolóbérlettel történő igénybevétel
esetén a portaszolgálatnál fizetendő díj:
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Régiposta utcai parkolóház

az informatikai rendszerből rendszámra kinyerhető
a parkolás pontos időtartamára számolt parkolási
díj
340 Ft

2. Várakozásra jogosító bérletek díjtételei
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
2.1. Kedvezményes lakossági parkolóbérlet díjtételei:
A

B

1

Első gépjármű esetén

éves 2.950 Ft

2

Második gépjármű esetén

éves 6.450 Ft

2.2. Intézményi bérlet díjtételei:
A
1

B

Törvényes képviselők részére

éves 2.700 Ft

2.3. Kombinált (zöld, sárga zónás) fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes
bérletek díjtételei:
A
1
2

Magánszemély

3

Gazdálkodó szervezet

B

C

Havi

Éves
8.333 Ft

100.000 Ft

16.042 Ft

192.500 Ft

2.4. ZÖLD zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
A
1
2

Magánszemély

3

Gazdálkodó szervezet

B

C

Havi

Éves
6.250 Ft

75.000 Ft

12.813 Ft

153.750 Ft

2.5. SÁRGA zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:
A
1

B

C

Havi

Éves

2

Magánszemély

4.583 Ft

55.000 Ft

3

Gazdálkodó szervezet

9.583 Ft

115.000 Ft

2.6. ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
12

A

B

1
2

C

Havi

Éves

Gazdálkodó szervezet,
magánszemély

32.604 Ft

391.250 Ft

2.7. SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
A

B

1

C

Havi

2

Éves

Gazdálkodó szervezet,
magánszemély

25.521 Ft

306.250 Ft

2.8. Napi bérlet díjtétele:
Mélygarázs és Parkolóház kivételével minden zónára érvényes: napi 3.000 Ft
2.9. Rendszám nélküli bérlet díja: az adott zónára vonatkozó bérletek árának háromszorosa.
2.10. Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalást végzők bérletek díjtétele:
1
2

A

B

Havi

Éves

Mélygarázs kivételével minden zónára
érvényes

5.417 Ft

65.000 Ft

2.11. Hősök tere mélygarázs bérletek díjtételei:
A

B

C

D

1

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

havi

8.125 Ft

2

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

éves

87.500 Ft

3

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

havi

5.625 Ft

4

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

éves

62.500 Ft

5

Éjjel – nappal

havi

6

Éjjel – nappal

éves

11.125 Ft
125.000 Ft

2.12. Európa téri mélygarázs bérletek díjtételei:
A

B

C

D

1

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

havi

8.125 Ft

2

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

éves

87.500 Ft

3

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

havi

5.625 Ft

4

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

éves

62.500 Ft

5

Éjjel – nappal

havi

11.125 Ft

6

Éjjel – nappal

éves

125.000 Ft

2.13. Patak utcai mélygarázs bérletek díjtételei:
A

B

C

D

1

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

havi

8.125 Ft

2

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

éves

87.500 Ft

3

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

havi

5.625 Ft

4

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

éves

62.500 Ft

5

Éjjel – nappal

havi

11.125 Ft

6

Éjjel – nappal

éves

125.000 Ft

2.14. Régiposta utcai parkolóház használatot biztosító bérletek díjtételei:
A
1

Napközben

B
06:00 - 18:00 –ig

13

C
havi

D
8.125 Ft

2

Napközben

06:00 - 18:00 –ig

éves

87.500 Ft

3

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

havi

5.625 Ft

4

Éjszakai

18:00 - 08:00 –ig

éves

62.500 Ft

5

Éjjel – nappal

havi

11.125 Ft

6

Éjjel – nappal

éves

125.000 Ft

3. A várakozási díjtételekhez kapcsolódó költségek (az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
3.1. Lakossági és intézményi bérlet cseréje 1.250 Ft
3.2. Egyéb bérlet cseréje 2.500 Ft
3.3. Chip kártya költsége 2.500 Ft
3.4. Havi bérletek adminisztrációs többlet költsége 2.500 Ft
3.5. A parkolójegy utólagos bemutatásának kezelési költsége:
3.5.1. a pótdíj kiszabását követően 2.500 Ft
3.5.2. a fizetési felszólítás megküldését követően 5.000 Ft
3.5.3. fizetési meghagyásos eljárás megindítását követően 19.350 Ft
3.5.4. peres szakaszban 19.350 Ft + a peres eljárásban felmerülő illeték összege
3.5.5. végrehajtási eljárás megindítását követően 32.430 Ft + a végrehajtó felmerült költsége
3.6. Mélygarázs és Parkolóház beléptető kártya költsége 2.500 Ft
3.7. Rendszám elütésének tranzakciós költsége 2.000 Ft ”
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3. melléklet
„3. melléklet a 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt idegenforgalmi területek- ZÖLD ZÓNA
1.1. Nagy Lajos király útja Névtelen u. autóbusz végállomás útcsatlakozás – Vár u. közötti szakasz
1.2. Nagy Lajos király útja, Vár utca -Táncsics M. tér - Köztársaság utca közötti szakasz
1.3. Bartók B. u. Vár u. – Bartók B. köz közötti szakasz
1.4. Bodrogi Zs. u. – Tokaji Ferenc u. Vár u. közötti szakasz
1.5. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló
1.6. Bodrogi Zs. Köz – (Vár u. 9. sz. melletti terület is)
1.7. Tapolcai u. Homonnai u. és Posta közötti szakasz
1.8. Tapolcai u. – Léva utca és a Posta előtti szakasz
1.9. Tapolca főút (Miskolc-Tapolcai út)
1.10. Csabai utca Junó Szálloda
1.11. Bay Z. tér zárt parkoló területe
1.12. Iglói utca ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv
1.13. Győri u. a Bencések u. –tól a Kiss József u. kereszteződésig
1.14. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai
Tagiskolája belső udvara
2. Kiemelt közlekedési területek - ZÖLD ZÓNA
2.1. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló
2.2. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló
2.3. Kandó K. tér – Szinva patak mellett lévő parkoló terület
2.4. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája
3. Időszakos parkoló területek - ZÖLD ZÓNA
3.1. Tapolcai u. – Léva utca és a Posta előtti szakasz
3.2. Tapolca főút (Miskolc–Tapolcai út)
3.3. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai
Tagiskolája belső udvara
4. Kiemelt kereskedelmi területek - ZÖLD ZÓNA
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4.1. Búza tér Görög Katolikus templom, északi oldali parkoló
4.2. Búza tér Görög Katolikus templom, keleti oldali parkoló
4.3. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja
kereszteződésig
4.4. Szendrei utca, a Hatvanötösök útja – Zsolcai kapu 1. előtti utca közötti páratlan oldali párhuzamos
felállású parkolója
4.5. Búza téri piac nagy parkoló
4.6. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló - Szendrei utca és Zsolcai kapu között található összekötő utca
4.7. Szeles u. Huszár u. – Lehel u. közötti szakasz
4.8. Hatvanötösök u. Zsolcai kapu – Szeles u. közötti leállósáv
4.9. Bethlen G. u. Szeles u. – Szendrei u. szakasz”
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4. melléklet
1. A Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól
szóló 37/2016 (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.40–1.2.43.
ponttal egészül ki:
„1.2.40. Hadirokkantak útja-Sarolta u. Bors vezér u.-Soltész N.K.- Vörösmarty u. által határolt terület
1.2.41. Kőrösi Cs. S. - József A – Baross G. – Bajcsy-Zs. által határolt terület (Éder György, Bólyai J.,
Zielinsky Sz. utcák is)
1.2.42. Bocskai I u. (Szabó Lőrinc sétány, és Bocskai u. 33. kereszteződéstől) a Kont István u., Martinovics
Ignác u., a Bem József u. (Soltész Nagy Kálmán kereszteződésig), és a Vörösmarty 84. sz. által határolt
terület
1.2.43. Serház utca- Szent István utca- Tizeshonvéd köz utca a (Nagyváthy János u.- Petőfi utcaMalomszög utca által határolt terület)”
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Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.
§ (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a parkolási
közfeladat biztosítása.
A forgalomszabályozási feladat erősítését célként kitűzve a rendelet szabályozásának és a várakozási
területeknek a felülvizsgálata megtörtént. Szakmai szempontból indokolt a kék parkolási zóna kivezetése,
a parkolási zónák átsorolása, valamint a várakozási díjak és a parkolási bérletek árainak emelése, a parkolási
szolgáltatásokat igénybe vevők megfelelő színvonalon történő kiszolgálása érdekében.
A rendelet módosításával új területek is díjfizetős övezetbe történő bevonására kerül sor. Ezen
területek kihasználtságának vizsgálatát követően szakmai, forgalomszabályozási szempontok
alapján díjfizető övezetbe történő bevonása indokolt.
A díjfizetés alól mentesítettek körének, a napi bérlet fogalmának módosítása, valamint apróbb
pontosítások gyakorlati szempontokat figyelembe véve indokoltak.
A kedvezményes lakossági bérletre jogosultak körének szűkítése forgalomszabályozási szempontból
indokolt.
A parkolóbérlet kihelyezési kötelezettsége megszüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy a Közszolgáltató
rendszeréből ellenőrizhető.
Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell
tenni.
A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel
harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja
biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és
tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az
Önkormányzatot nem terheli.
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