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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelete 

a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § és a 10. § tekintetében az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és 

Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya az 1. mellékletben megjelölt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 

területekre terjed ki a kijelölt személytaxi állomások területének kivételével. 

2. Értelmező rendelkezések1 

2. § 

E rendelet alkalmazásában 

1. autóbusz: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a 

továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék II. e) pontja szerinti gépkocsi; 

2. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. § szerinti 

személy; 

3. használó: a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a rajtuk kívül álló olyan harmadik személy, 

aki a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területet, várakozóhelyet járművel igénybe 

veszi; 

4. heti pihenőnap: szombat és vasárnap; 

5. jármű: a KRESZ 1. számú függelék II. a) pontja szerinti olyan szállító- vagy vontató eszköz, 

amelyet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (5)-

(6) bekezdése nevesít; 

6. járműszerelvény: a KRESZ 1. számú függelék II. p) pontja szerinti járműkombináció; 

7. jármű tulajdonosa: az a személy, aki a jármű törzskönyvében tulajdonosként van bejegyezve; 

8. jármű üzembentartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

2. § 9. pontja szerinti személy; 

 

1 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 
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9. környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: 

KöHÉM rendelet) 2. § (6) bekezdésében meghatározottak; 

10. lassú jármű: a KRESZ 1. számú függelék II. m) pontja szerinti jármű; 

11. mezőgazdasági vontató: a KRESZ 1. számú függelék II. l) pontja szerinti jármű; 

12. munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés 

szerinti nap; 

13. pótkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. n) pontja szerinti jármű; 

14. személygépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. d) pontja szerint meghatározott gépkocsi; 

15. tehergépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. i) pontja szerinti gépkocsi; 

16. várakozási terület: a Kkt. 47. § 23. pontjában meghatározott olyan terület, amely a rendelet 

alapján díjfizetési kötelezettség alá esik; 

17. várakozóhely: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak, amennyiben az 

a 16. pont szerinti várakozási területen belül helyezkedik el; 

18. vontató: a KRESZ 1. számú függelék II. g) pontja szerinti gépkocsi; 

19. Zóna: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e/2. pontjában meghatározott módon táblával jelölt 

várakozási terület. 

3. A várakozási területekre vonatkozó rendelkezések 

3. § 

(1) Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a Kkt. 9/D. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott közszolgáltatást a Kecskeméti Városrendészet látja el, mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § e) pontja szerinti szolgáltató. 

(2) Az üzemeltetés módját a várakozóhelyen táblával, a mobiltelefonos díjfizetési lehetőséget a 

parkoló automata felületén vagy arra szerelt kiegészítő táblán a díjövezet hívószámának és kódjának 

feltüntetésével kell jelezni. 

4. § 

(1) A várakozási területet a díjköteles várakozási időn (a továbbiakban: üzemelési idő) belül a 

használó csak a várakozási díj megfizetése alapján veheti igénybe, kivéve, ha annak használata 

jogszabály alapján díjmentesnek minősül. 

(2) A várakozási területeket I. és II. díjövezeti besorolásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) --------2Az I. és a II. díjövezethez3 tartozó várakozási terület időtartam korlátozás nélkül vehető 

igénybe várakozásra. 

(4)4 A várakozási terület üzemelési ideje a heti pihenőnapok és munkaszüneti napok kivételével 8 

órától 18 óráig, míg a piac környékén – az 1. melléklet szerinti Zóna II. – hétfőtől péntekig 6 órától 

18 óráig tart. 

(5) A használó a várakozási területet az üzemelési időn kívüli időszakban ingyenesen veheti igénybe. 

 

2 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ a) pontja. Hatályát veszti: 2017. november 

1. 

3 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ a) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

4 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 
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(6) A használó a várakozási területet igénybe veheti 

a) jegykiadó automatából készpénzzel, chipkártyával vagy bankkártyával5 vásárolt 

parkolójeggyel, 

b) 6előre vásárolt vagy váltott bérlettel, valamint elektronikus bérlettel, 

c) mobiltelefonos díjfizetéssel, 

d) igazolvány nélkül a 8. § (1) bekezdésben foglaltak szerint. 

(7) Ha a használó parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegykiadó automata vagy a fizetésre 

szolgáló chipkártya vagy bankkártya-rendszer7 meghibásodott, köteles másik jegykiadó automatánál 

jegyet vásárolni. 

(8) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól, ha a használó a várakozás időtartama alatt a 

járműben tartózkodik. 

(9) A várakozási területek minimális várakozási díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

5. § 

(1) A parkolójegyet a várakozási terület környezetében elhelyezett jegykiadó automatából – a 

parkolás helyszínére érkezéskor – meg kell vásárolni, a 4. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti 

igénybevételi mód kivételével. A jegykiadó automata chipkártyával vagy bankkártyával és 

pénzérmével8 működik. A jegykiadó automata által kiadott parkolójegyen az érvényesség helyének 

megnevezése és a kifizetett várakozási idő lejárta – év, hó, nap, óra, perc – feltüntetésre kerül. 

(2) Az I. díjövezethez tartozó várakozási területre váltott jegy a kifizetett várakozási időn belül a II. 

díjövezethez tartozó várakozási területre is érvényes. 

(3) Parkoló bérlet napi, havi, féléves vagy éves9 időtartamra vásárolható meg. 

(4) Parkoló bérlet a 3. mellékletben meghatározott díjtétel alapján vásárolható meg vagy a 108. § (2) 

bekezdés g)-l) és p)-q)11 pontja, valamint a 8. § (4) bekezdés szerinti esetben a 3. § (1) bekezdése 

szerinti szolgáltató önköltségszámítási szabályzata alapján megállapított költségtérítés megfizetése 

ellenében váltható ki. 

(5)12 A forgalmi rendszámhoz nem kötött parkoló bérleten fel kell tüntetni annak érvényességét és az 

esetleges várakozási területi korlátozást. A parkoló bérlet kizárólag az azon megjelölt várakozási 

területre érvényes. 

(6) A havi parkoló bérlet érvényességi ideje a vásárlást követő hónap 5. napjáig terjed. 

(7) A féléves parkoló bérlet érvényességi ideje július 10. napjáig terjed. 

(8) Az éves parkoló bérlet érvényességi ideje a tárgyévet követő év január 10. napjáig terjed. 

 

5 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ a) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

6 Módosította: 15/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ b) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

7 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ b) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

8 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ c) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

9 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ d) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

10 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2016. július 1. 

11 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ c) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

12 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2017. november 1. 



4 

(9) Az évközben vásárolt éves parkoló bérlet díja az egész éves parkoló bérlet díjának az adott évből 

a vásárlás időpontjáig eltelt teljes naptári hónapok számára eső időarányos részével csökkentett 

összege. 

(10) Forgalmi rendszám változása, a parkoló bérlet megrongálódása ------13 esetén a 3. § (1) 

bekezdése szerinti szolgáltató a parkoló bérletet legfeljebb az önköltségszámítási szabályzata alapján 

megállapított költségtérítés ellenében cseréli vagy pótolja. 

(11) A mobiltelefonos díjfizetést a parkolás megkezdését követően azonnal el kell indítani, a járművet 

csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni. 

6. § 

A díjfizetést igazoló dokumentumot – parkolójegy, forgalmi rendszámhoz nem kötött parkoló bérlet14 

–, valamint a jogszabály alapján díjmentes parkolásra jogosító igazolványt a járműben az első 

szélvédő mögött a műszerfalon, vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve úgy kell elhelyezni, 

hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen. 

4. A díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak köre, a 

kedvezményes várakozási díj mértéke 

7. § 

(1) Parkoló bérlet vásárlása esetén kedvezményes várakozásra jogosult 

a) gazdálkodó szervezet vagy természetes személy az igénylő által megjelölt összes várakozási 

területre vonatkozóan, rendszám feltüntetésével; 

b) gazdálkodó szervezet vagy természetes személy az igénylő által megjelölt összes várakozási 

területre vonatkozóan, rendszám feltüntetése nélkül; 

c) gazdálkodó szervezet vagy természetes személy az igénylő által megjelölt legfeljebb kettő 

egymást keresztező, vagy egymással szomszédos várakozási területre15 vonatkozóan, rendszám 

feltüntetésével; 

d) gazdálkodó szervezet vagy természetes személy az igénylő által megjelölt legfeljebb kettő 

egymást keresztező, vagy egymással szomszédos várakozási területre16 vonatkozóan, rendszám 

feltüntetése nélkül; 

e) Kecskeméten székhellyel, vagy telephellyel rendelkező közhasznú szervezet és költségvetési 

szerv a tulajdonában vagy az üzemben tartásában levő személygépkocsi tekintetében; 

f) 17a KöHÉM rendeletben meghatározott hibrid gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója; 

g) Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Kecskeméti Városrendészet 

alkalmazottja vagy házastársa tulajdonában, vagy közös tulajdonukban, vagy az alkalmazott 

vagy házastársa üzemben tartásában lévő személygépkocsi tekintetében. 

(2) --------18 

 

13 Hatályon kívül helyezte. 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ b) pontja. Hatályát veszti: 2017. november 

1. 

14 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ d) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

15 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ e) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

16 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ e) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

17 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 

18 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ c) pontja. Hatályát veszti: 2017. november 

1. 
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(3) --------19 

(4) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti gépkocsira vonatkozó parkoló bérlet vásárlása esetén a jármű 

tulajdonosa vagy üzembentartója 75 %-os kedvezményben részesül. 

(5) Gazdálkodó szervezet vagy természetes személy az általa üzemben tartott személygépkocsihoz 

vagy tehergépkocsihoz a rendszám megjelölése nélkül valamennyi várakozóhelyre vásárolhat 

bérletet. E bekezdés szerinti bérlet díja az összes várakozó helyen való várakozásra jogosító, 

rendszámra szóló bérlet díjának 25 %-ával növelt összege. 

(6) Az (1)20 bekezdés szerinti parkoló bérlet, tárgyévben legalább hat hónapot elérő időszakra történő 

vásárlása esetén 10 % kedvezményben részesül a parkoló bérlet vásárlója. 

(7) A Kecskemét Kártyával rendelkező természetes személy 10 % kedvezményben részesül a 

tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira vonatkozóan az (1)21 bekezdés 

szerinti parkoló bérlet vásárlása esetén. 

(8) Várakozóhely rendezvényekhez történő biztosítása esetén 50 % kedvezményben részesül a 

rendezvény szervezője. A várakozóhely biztosítása és rendelkezésre tartása a rendezvény 

szervezőjének feladata. 

(9) A 3,5 tonna össztömeget és 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsi esetén a parkoló 

bérlet díja a személygépkocsira vonatkozó parkoló bérlet díjának 150 %-a. 

(10) Autóbusz, járműszerelvény, lassú jármű, mezőgazdasági vonató, pótkocsi, tehergépkocsi és 

vontató esetén a várakozási díj a várakozási területre érvényes díj 200 %-a. 

(11) Az e szakaszban meghatározott kedvezményes várakozási díjakat a rendelet 3. melléklete 

tartalmazza. 

8. § 

(1) Díjmentességet élvez – a jogszabályban foglaltakon túl – a várakozási területen külön igazolvány 

kiállítása nélkül 

a) a kizárólag kommunális célra használt jármű – a várakozási területet vagy közvetlen közelét 

érintő közterületi hibaelhárítás esetén – a munkavégzés idejére; 

b) az út- vagy közmű építésére, fenntartására, tisztítására szolgáló jármű, e tevékenység végzése 

során; 

c) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti DT és CK betűjelű jármű; 

(2) Díjmentesen várakozhat az I. és II. díjövezet területén 

a) Kecskemét megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, tisztségviselőjének, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai nem képviselő tagjának, Kecskemét Megyei Jogú 

Város jegyzőjének és aljegyzőjének, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagjának, a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat jegyzőjének22 és aljegyzőjének, Kecskemét megyei jogú város 

 

19 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ c) pontja. Hatályát veszti: 2017. november 

1. 

20 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ e) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

21 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ e) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

22 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ f) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 
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közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselőnek tulajdonában vagy 

üzemben tartásában lévő személygépkocsi; 

b) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 20 jármű; 

c) a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Kecskeméti Rendőrkapitányság 

tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 70 jármű; 

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága tulajdonában vagy üzemben 

tartásában lévő 15 jármű; 

e) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, valamint a Kecskeméti Városrendészet tulajdonában vagy üzemben 

tartásában lévő jármű; 

f) a Kecskeméten működő polgárőrség tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő jármű; 

g) a Kecskeméten lakóhellyel rendelkező 65 év feletti személy tulajdonában lévő 

személygépkocsi, amennyiben 65 évnél fiatalabb személy nincs a személygépkocsi forgalmi 

engedélyében üzemben tartóként bejegyezve; 

h) -------23 

i) Kecskemét megyei jogú város települési nemzetiségi önkormányzata üzemben tartásában lévő 

személygépkocsi vagy a települési nemzetiségi önkormányzat testülete által kijelölt testületi 

tag tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsi; 

j) Kecskeméten területi ellátási kötelezettséggel működő és területi ellátási kötelezettség nélküli 

háziorvos és házi gyermekorvos tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő jármű; 

k) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő jármű; 

l) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerve tulajdonában vagy 

üzemben tartásában lévő jármű; 

m) a történelmi egyházak tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő jármű; 

n) a polgármester egyedi hozzájárulása alapján Kecskemét megyei jogú város területén közérdekű 

feladatot ellátó jogi személy tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő jármű. 

o) 24természetes személy, gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 

környezetkímélő gépkocsi, amennyiben világoszöld alapszínű forgalmi rendszámmal 

rendelkezik; 

p) 25természetes személy, gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 

környezetkímélő gépkocsi, amennyiben világoszöld alapszínű forgalmi rendszámmal nem 

rendelkezik. 

q) 26q) természetes személy a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső legfeljebb 

két várakozási területen. 

(3) A díjmentesség a (2) bekezdés g) pontban meghatározott természetes személyt egy 

személygépkocsi, a (2) bekezdés h)-n) pontban meghatározott természetes személyt vagy szervezetet 

egy jármű vonatkozásában illeti meg. 

(4) Díjmentesen várakozhat a bölcsődével, óvodával és az általános iskolával határos utcák várakozó 

területén naponta 2715 és 18 óra között, míg az 1. melléklet szerinti Zóna II. területén naponta 6 és 8 

óra, valamint 15 és 18 óra között a bölcsődés, az óvodás, valamint az első és második osztályos 

gyermek szülőjének vagy gondviselőjének vagy gyámjának a tulajdonában vagy üzemben tartásában 

vagy egyéb használatában lévő személygépkocsi vagy 3,5 tonna össztömeget, 5 méter hosszúságot 

 

23 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ d) pontja. Hatályát veszti: 2018. január 1. 

24 Kiegészítette: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 

25 Kiegészítette: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 

26 Kiegészítette: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2017. november 1. 

27 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ g) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 
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meg nem haladó tehergépkocsi. A díjmentes parkoló bérlet a jogviszony fennállásáról szóló igazolás 

bemutatásával váltható ki, melyet az intézmény állít ki. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott díjmentes parkoló bérlet egy gondozási évre, nevelési- vagy 

tanévre szóló, az érintett intézmény közvetlen közelében található, a parkoló bérleten feltüntetett 

várakozási területekre vonatkozóan, valamint gyermekenként legfeljebb kettő személygépkocsira 

vagy 3,5 tonna össztömeget, 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsira adható ki. 

(5a)28 Természetes személy a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső várakozási 

területet a (2) bekezdés q) pontja alapján akként veheti igénybe, hogy a parkoló bérlet lakcímenként 

legfeljebb kettő személygépkocsira adható ki és legfeljebb kettő várakozási területen történő 

várakozásra jogosíthat. 

(5b)29 Az (5a) bekezdésben meghatározott parkoló bérlet azzal a feltétellel váltható ki, hogy a 

személygépkocsi forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye azonos a lakcímkártyáján feltüntetett lakcímadatokkal. A bérlet kiváltására 

jogosító okiratokat – lakcímkártya és forgalmi engedély – az ügyfélszolgálati irodában kell bemutatni, 

vagy online vásárlás esetén a 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatónak – előzetes regisztráció 

keretében – elektronikusan megküldeni. 

(6)30 A (2) bekezdés g)-l) és p)-q)31 pontban és (4) bekezdésben meghatározott járműre vonatkozó 

parkoló bérlet kiváltásáért költségtérítést kell fizetni. 

5. Pótdíjak 

9. § 

(1) A várakozási terület jogosulatlan használatáért a közterület-felügyelő a Kkt. 15/C. § (1) bekezdése 

szerinti várakozási díjat és 15/C. § (2) bekezdése szerinti pótdíjat szab ki. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a Kkt. 15/C. § (2) bekezdés szerinti értesítés mellett a 

közterület-felügyelő csekket helyez el. Az értesítésben feltünteti a parkolás helyét, az ellenőrzés 

időpontját, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának tényét, valamint a várakozási díjra és a pótdíjra 

vonatkozó információkat. 

(3) A pótdíjat csekken átutalással, vagy ügyfélszolgálati időben a 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltató 

ügyfélszolgálati irodájában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy a szolgáltató honlapján keresztül 

bankkártyával32 kell megfizetni. 

(4) Jogszabályban meghatározottakon túl a jármű üzembentartója mentesül a pótdíj megfizetése alól, 

ha 

a) a pótdíj kiszabását megelőző két éven belül az általa üzemeltetett jármű vonatkozásában33 a 

díjköteles várakozóhely használatára vonatkozó szabályok be nem tartása miatt pótdíjat nem 

szabtak ki; 

 

28 Kiegészítette: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. november 1. 

29 Kiegészítette: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. november 1. 

30 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 

31 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§ c) pontja. Hatályba lép: 2017. november 1. 

32 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 

33 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ g) pontja. Hatályba lép: 2019. január 1. 
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b) a kérelmező érvényes parkolójeggyel igazolja, hogy a fizető várakozóhelyet jogszerűen vette 

igénybe, amennyiben a kérelmező által vásárolt parkolójegy érvényességének kezdő időpontja 

és az ellenőrzés megkezdésének időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő; 

c) a kérelmező mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezik; 

d) 34mobiltelefonos díjfizetés esetén, ha legfeljebb egy karakter eltérésig téves rendszám került 

feltüntetésre, és a kérelmező a jogosultság megvásárlását visszaigazoló SMS-sel igazolja, hogy 

a fizető várakozóhelyet jogszerűen vette igénybe, 

e) ---------35 

6. A várakozóhely rendeltetésétől eltérő célú használata 

10. § 

(1) A várakozóhely rendeltetésétől eltérő célú használata esetén minden megkezdett napra a rendelet 

mellékletében foglalt, a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy tekintetében az összes 

várakozóhelyen való várakozásra jogosító, személygépkocsira vonatkozó, rendszámtól független 

havi parkoló bérlet díjának harmincad részét kell megfizetni. 

(2) A (1) bekezdés szerinti díjat az önkormányzati közútkezelő hozzájárulása alapján a Kecskeméti 

Városrendészet szedi be. A beszedett díj az önkormányzatot illeti meg, melyből a Kecskeméti 

Városrendészet a feladatának ellátásával összefüggésben felmerült költségekre jogosult. 

7. Záró rendelkezések 

11. § 

(1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 

kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 

közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete.  

 

34 Módosította: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1§. (4) bekezdése. Hatályba lép: 2017. november 1. 

35 Hatályon kívül helyezte: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályát veszti: 2019. január 1. 
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1. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez36 

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek díjövezeti besorolása 

1. I. díjövezet 

1.1. A Kiskörút nyomvonala – a Dobó István körút, Horváth Döme körút, Bajcsy-Zsilinszky Endre 

körút, Csányi János körút, Csongrádi utca a László Károly utcai kereszteződésig, Beniczky Ferenc 

utca, Csányi János körút, Koháry István körút, Hornyik János körút, Gáspár András körút – által 

behatárolt területen lévő összes várakozóhely, továbbá a Kiskörút leállósávjában és a Kiskörút mellett 

az úttól járdaszigettel, kiemelt szegéllyel vagy egyéb módon elválasztott minden várakozóhely. 

Kivételt képeznek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Lestár téren, a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat részére a Korona utcában és a Deák Ferenc téren kijelölt, valamint a 

Kecskemét Belterület 17/58. helyrajzi számú ingatlanon található várakozóhelyek. 

2. II. díjövezet 

2.1. A Széchenyi körút Nyíl és Mária utca közötti szakaszának a Mária utca felé eső oldala 

2.2. Bánk Bán utca 

2.3. Báthory utca 

2.4. Batthyány utca, beleértve a páros számozású oldalon az épületek mögötti várakozóhelyeket is 

2.5. Bercsényi utca 

2.6. Bezerédy utca 

2.7. Bocskai utca 

2.8. Boldogasszony tér 

2.9. Böszörményi utca 

2.10. Czollner tér 

2.11. Csaba utca 

2.12. Csongrádi utcának a kiskörút és a nagykörút közötti szakasza 

2.13. Dellő utca 

2.14. Egressy utca 

2.15. Eötvös utca 

2.16. Erkel Ferenc utca 

2.17. Erzsébet utca Hajagos utca és a Csóka utca közötti szakasza 

2.18. Fecske utca 

2.19. Forrás utca 
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2.20. Fráter György utca 

2.21. Füzes utca 

2.22. Garam utca 

2.23. Gyenes Mihály tér 

2.24. Hajagos utca 

2.25. Hajdú utca 

2.26. Hoffmann János utca 

2.27. Horog utca 

2.28. Horváth Döme körúti épületek mögötti várakozóhelyek 

2.29. Hosszú utca 

2.30. Ilona utca 

2.31. Kalap utca 

2.32. Kanyar utca 

2.33. Kápolna utca 

2.34. Károlyi utca 

2.35. Katona József utca 

2.36. Kecskeméti Végh Mihály tér 

2.36a. Kerényi József utca 

2.37. Kistemplom utca 

2.38. Klapka utca 

2.39. Kőhíd utca 

2.40. Kölcsey Ferenc utca 

2.41. Lajta utca 

2.42. László Károly utca 

2.43. Lehel utca 

2.44. Losonczy utca 

2.45. Magyar utca 

2.46. Mária utca 
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2.47. Mátyási utca 

2.48. Mezei utcának a Bajcsy-Zsilinszky Endre körút és a Kossuth körút közötti szakasza 

2.49. Mihó utca 

2.50. Mikes utca 

2.51. Munkácsy utca 

2.52. Nyár utca 

2.53. Nyíl utca 

2.54. ----------36 

2.55. Ótemető utca 

2.56. Perc utca 

2.57. Petőfi Sándor utca, beleértve a szalagházak mögötti várakozóhelyeket is 

2.58. Piaristák tere 

2.58a. Piszekút tér 

2.59. Rákóczi út, beleértve a Hírös Város Turisztikai Központ előtti várakozóhelyeket is, 

2.60. Rávágy tér 

2.61. Rigó utca 

2.62. Sántha György utca 

2.63. Serfőző utca 

2.64. Sétatér utca 

2.65. Simonyi utca 

2.66. Szabad utca 

2.67. Szamos utca 

2.68. Sziget utca 

2.69. Szlemenics utca 

2.70. Tatay utca 

2.71. Tizedes utca 

2.72. Tolnai utca 

 

36 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ e) pontja. Hatályát veszti: 2018. január 1. 
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2.73. Tompa Mihály utca 

2.74. Vágó utca 

2.75. Vak Bottyán utca 

2.76. Vikár Béla utca ----------37 

2.77. Vörösmarty utca 

2.78. Wadovice utca 

2.79. Zápolya utca 

2.80. Zimay László utca 

2.81.38 Zóna I.: a Petőfi Sándor utca, az Árpád körút, a Küküllő utca Árpád körút és Mátis Kálmán 

utca közötti szakasza, a Mátis Kálmán utca, a Halasi út Mátis Kálmán utca és Árpád körút közötti 

szakasza, a Batthyány utcának az Árpád körúttól a Dobó körútig terjedő szakasza és a Dobó körút 

által behatárolt terület, bele nem értve a Dobó körutat, mely az I. díjövezet része. 

2.82. Zóna II.: A Jókai utca, Bethlen körút, Nagykőrösi utca, Koháry István körút által körülzárt 

terület, bele nem értve a Koháry István körúton lévő várakozóhelyeket: Jókai utca, Budai utca, Őz 

utca, Szarvas utca, Kenderessy utca, Sárkány utca, Platthy utca, Csáky utca, Csokonai utca, 

Wesselényi utca, Kaszap utca, Galamb utca, Erdősi Imre utca, Pászthóy utca, Nagykőrösi utca, 

Horváth Cirill tér, a Branyiszkó köz, Árok utca, Balay utca, Bálvány utca, Bánffy utca, Borz utca, 

Kada Elek utca, Kis utca, Nefelejcs utca, Szárny utca, Táncsics Mihály utca, Kazinczy utca, Jósika 

utca, Cimbalmos utca, Széchy Mária utca, Vacsi utca, Kasza utca, Martinovics utca 

2.83.39 Zóna III: a Nyíri út Lunkányi János utca és az Akadémia körút közötti szakasza, valamint a 

Juhar utca és a Gőzhajó utca 

2.84. Zóna IV: József Attila utca, Hargita utca, Bibó István utca, Bihar utca, Tihany utca 
40  

 

37 Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§ f) pontja. Hatályát veszti: 2017. november 1. 

38 Az 1. melléklet 2.81. pontja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (V. 19.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2022. július 1. 

39 Az 1. melléklet 2.83. pontja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (V. 19.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2022. július 1. 

40 Módosította: 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése. Hatályba lép: 2016. július 1. 
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2. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 

A várakozási területek minimális várakozási díja 

 A B 

1. I. díjövezet 100,- Ft/15 perc 

2. II. díjövezet 80,- Ft/15 perc 
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3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 

A parkoló bérletek díjtételei 

 A B C C1 D E F 

1. Önkormányzati 

rendeleti 

hivatkozás 

Kedvezményezett Bérlet 

érvényesség

e 

Napi Havi Féléve

s 

Éves 

2. 7. § (1) bekezdés 

e) pont 

Kecskeméten székhellyel, 

vagy telephellyel rendelkező 

közhasznú szervezet és 

költségvetési szerv a 

tulajdonában vagy az 

üzemben tartásában levő 

személygépkocsi 

összes   

várakozási 

területre 

 4.800,- 

Ft 

25.920

,- Ft 

51.840

,- Ft 

3. 7. § (1) bekezdés 

a) pont 

gazdálkodó szervezet vagy 

természetes személy   

(rendszámra szóló bérlet) 

összes   

várakozási 

területre 

1600,

- Ft41 

12.000

,- Ft 

64.800

,- Ft 

129.60

0,- Ft 

4. 7. § (1) bekezdés 

b) pont 

gazdálkodó szervezet vagy 

természetes személy   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

összes   

várakozási 

területre 

 15.000

,- Ft 

81.000

,- Ft 

162.00

0,- Ft 

5. 7. § (1) bekezdés 

c) pont 

gazdálkodó szervezet vagy 

természetes személy   

(rendszámra szóló bérlet) 

42legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 4.800,- 

Ft 

25.920

,- Ft 

51.840

,- Ft 

6. 7. § (1) bekezdés 

d) pont 

gazdálkodó szervezet vagy 

természetes személy   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

43legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 6.000,- 

Ft 

32.400

,- Ft 

64.800

,- Ft 

 

41 Kiegészítette: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

42 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

43 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 
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7. 7. § (1) bekezdés 

g) pont 

Kecskemét Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 

és a Kecskeméti 

Városrendészet alkalmazottja 

vagy házastársa 

tulajdonában, vagy közös 

tulajdonukban, vagy az 

alkalmazott vagy házastársa 

üzemben tartásában lévő 

személygépkocsi 

összes   

várakozási 

területre 

 1.600,- 

Ft 

8.640,- 

Ft 

17.280

,- Ft 

8. 7. § (1) bekezdés 

f) pont,   

7. § (4) bekezdés 

Hibrid és nulla emissziós 

gépkocsi tulajdonosa vagy 

üzembentartója   

(rendszámra szóló bérlet) 

összes   

várakozási 

területre 

 3.000,- 

Ft 

16.200

,- Ft 

32.400

,- Ft 

9. Hibrid és nulla emissziós 

gépkocsi tulajdonosa vagy 

üzembentartója   

(rendszámra szóló bérlet) 

44legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező, 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 1.200,- 

Ft 

6.480,- 

Ft 

12.960

,- Ft 

10 7. § (9) bekezdés 3,5 tonna össztömeget, 5 

méter hosszúságot meg nem 

haladó tehergépkocsi   

(rendszámra szóló bérlet) 

összes   

várakozási 

területre 

2400,

- Ft45 

18.000

,- Ft 

97.200

,- Ft 

194.40

0,- Ft 

11. 3,5 tonna össztömeget, 5 

méter hosszúságot meg nem 

haladó tehergépkocsi   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

összes   

várakozási 

területre 

 22.500

,- Ft 

121.50

0,- Ft 

243.00

0,- Ft 

12. 3,5 tonna össztömeget, 5 

méter hosszúságot meg nem 

haladó tehergépkocsi   

(rendszámra szóló bérlet) 

46legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező, 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 7.200,- 

Ft 

38.880

,- Ft 

77.760

,- Ft 

 

44 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

45 Kiegészítette: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

46 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 
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13. 3,5 tonna össztömeget, 5 

méter hosszúságot meg nem 

haladó tehergépkocsi   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

47legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező, 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 9.000,- 

Ft 

48.600

,- Ft 

97.200

,- Ft 

14. 7. § (10) bekezdés 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó autóbusz, 

járműszerelvény, lassú jármű, 

mezőgazdasági vonató, 

pótkocsi, tehergépkocsi, 

vontató   

(rendszámra szóló bérlet) 

összes   

várakozási 

területre 

 24.000

,- Ft 

129.60

0,- Ft 

259.20

0,- Ft 

15. 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó autóbusz, 

járműszerelvény, lassú jármű, 

mezőgazdasági vonató, 

pótkocsi, tehergépkocsi, 

vontató   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

összes   

várakozási 

területre 

 30.000

,- Ft 

162.00

0,- Ft 

324.00

0,- Ft 

16. 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó autóbusz, 

járműszerelvény, lassú jármű, 

mezőgazdasági vonató, 

pótkocsi, tehergépkocsi, 

vontató   

(rendszámra szóló bérlet) 

48legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező, 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 9.600,- 

Ft 

51.840

,- Ft 

103.68

0,- Ft 

17. 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó autóbusz, 

járműszerelvény, lassú jármű, 

mezőgazdasági vonató, 

pótkocsi, tehergépkocsi, 

vontató   

(rendszám feltüntetése 

nélkül) 

49legfeljebb 

kettő 

egymást 

keresztező, 

vagy   

egymással 

szomszédos

   

várakozási 

területre 

 12.000

,- Ft 

64.800

,- Ft 

129.60

0,- Ft 

 

47 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

48 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 

49 Módosította: 21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1. 
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