
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

26/2015. (XII.18.) önkormányzati 

rendelete 

a parkolóhelyek létesítéséröl, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 

szóló 44/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 15/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában a 

meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók 

üzemeltetésének szabályozására vonatkozóan a következőket rendeli el: 

1.§ A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 

szóló 44/2006 . (XL28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

// l.§ (2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területen várakozó a 

kétkerekű motorkerékpár kivételével valamennyi rendszámmal, illetve hatósági jelzéssel 

rendelkező járműre, a háromkerekű segédmotorkerékpárra, és azok üzembentartójára, 

kivéve a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre, az orvosi 

ügyelet gépjárműveire, az OEP megbízásából betegszállítást végző gépjárművekre, a 

figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre, a diplomáciai 

mentességet élvező személyek erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire, valamint a zöld 

alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsikra. // 

2. § Az Ör. 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

//(3) A jegykiadó automata használata pénzérmévellehetséges.// 

3.§ Az Ör. 5.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 

// (5) Abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója parkolásra jogosító érvényes 

bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem 

jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, ill. jegy utólagos bemutatására 

van lehetőség 3 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálatán. Az automatából váltott 

jegy érvényesnek tekinthető, ha azt a pótdíj kiszabást megelőzően váltották meg és a pótdíj 

kiszabás időpontjában érvényes, illetve amit a pótdíj kiszabás időpontját követő 5 percen 

belül váltottak meg. A kiemeit zónában váltott jegy a fentieken túl kizárólag akkor tekinthető 

érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű forgalmi rendszáma szerepel. // 

4. § Az Ör. 7.§ (7)bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



n(7) b) Intézménykörnyéki bérlet használatára jogosult az a természetes személy, akinek 

gyermeke bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai ellátásban részesül. A bérlet az adott 
intézmény közvetlen környezetében található parkoló csoport használatára jogosít az alábbi 

időpontokban: munkanapokon 8:00-9:00 között és 15:00-17:00 között. 

A bérletet az intézmény igazolása alapján legfeljebb négy, természetes személy 

üzemeltetésében vagy használatában lévő gépjárműre lehet kiadni egy év időtartamra. Év 

közbeni intézményváltás esetén csak a bérlet csere díját kell megfizetni .n 

5. § Az Ör. 9.§ (2) bekezdés első mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

n(2) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a jármű 

üzembentartója 

a) 	 parkolóhelyen érvényes parkoló kártya, parkoló bérlet vagy jegy nélkül, akiemelt 
zónában rendszám nélküli vagy a jármű rendszámától eltérő rendszámmal ellátott 

jeggyel, vagy a bérleten feltüntetettől eltérő helyen várakozik illetve mobiltelefonos 

parkolási rendszerben parkolása megkezdését nem vagy nem a megfelelő zónában 

aktiválta. n 

6. § Az Ör. 14.§ (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 

n(3) Megállapodás hiányában közterületi parkoló csak forgalmi engedéllyel rendelkező 

személygépkocsival, mikrobusszal, és 3,5t össztömeget meg nem haladó teherbírású 
teherautóval foglalható el. n 

7. § Az Ör. 14.§ a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

n(12) Területbérleti szerződéshez kötött, de területbérleti szerződés nélküli parkoló 

igénybevételének jogkövetkezményei: 

a) területbérleti szerződéshez kötött, de területbérleti szerződés nélküli parkoló 

igénybevétel esetén a használó a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Nonprofit Kft. felhívására köteles a használatot 24 órán belül megszüntetni és a parkoló 
eredeti állapotát a saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani, ennek 

elmulasztása esetén a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

a használó költségére és terhére a parkolót helyreállíttathatja. 

b) Abban az esetben, ha az (a) bekezdésben említett jogellenes parkoló igénybevétel során 

közvetlen veszély, vagy a jármű- közlekedési forgalom zavarása fennáll, a bérbeadó a parkoló 
igénybevételét azonnali hatállyal, kártérítés nélkül megszüntetheti. 

c) Ha a NvíRVV Nonprofit Kft üzemeltetésében lévő parkolóban területbérleti szerződéshez 
kötött felépítmény területbérleti szerződés nélkül kerül elhelyezésre és a parkolót használó 

kiléte nem állapítható meg, a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Nonprofit Kft. külön felszólítás mellőzésével az elhelyezett felépítményt elszállíttathatja, és 3 
hónapos tárolás után értékesítheti. 

d) Aki a parkoló helyreállítási kötelezettségének, felhívás ellenére nem tesz eleget, vagy azt 

területbérleti szerződés nélkül használta és abban kárt okozott, köteles a helyreállítást 



elvégezni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó az elkövető költségére és 

felelősségére elvégeztetheti. 

e) Amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogya parkoló igénybevétel területbérleti 

szerződés nélkül történik, úgy a parkoló használója háromszoros bérleti díjat köteles fizetni. 
Ha bérbeadó a további használathoz hozzájárul, úgy a bérlő köteles területbérleti szerződést 

kötni, és a bérleti díjat e rendelet 2. mellékiete szerint megfizetni. /I 

8. § Az Ör. 15.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

/1(3) A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján meghatározott 

parkoló-építési hozzájárulási díjak az építtetőnek a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. parkoló-építésre elkülönített számlájára kell befizetni./I 

9. § Az Ör. 16.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

/1(12) Sátorgarázs: olyan időszakosan felállítható személygépjármű tárolására szolgáló eszköz, 
melynek falazata ponyvából készü!./I 

10. § Az Ör. 16.§-a következő (13) bekezdéssel egészül ki : 

/1(13) környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós 
gépkocsi./I 

11. § Az Ör. 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép . 

12. § Az Ör. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép. 

13.§ (l) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2016. január 1. napján lép 

hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) Az Ör. 3. §-a és 5.§-a 2016. május 1. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti az Ör. 3.§ (2) bekezdése és az Ör. 7. § (7) bekezdés a) pontja. 

Nyíregyháza, 2015. december 17. 

~ ,
t Or. Kovacs F enc Dr. Szemán Sándor (~ 

I 

polgármester u / címzetes főjegyző 

Jelen rendeletet 2015. december hó 18. napján kihirdetem . 

/J 
Nyíregyháza, 2015. december 18. 

/(~L/ 
Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



1. melléklet a 26/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez 

Kiemeit zóna Hősök tere 

Bercsényi utca 

Kálvin tér 

Bethlen Gábor utca (Turul-ház előtt) 

Egyház u. (Bethlen G. u. - Kálvin tér között) 

- Országzászló tér 

- Zrínyi Ilona utca 

Római katolikus templom környéki parkolók 

Megyei könyvtár melletti parkolók 

- Szabadság tér nyugati oldala 

Nagy Imre tér (Korzó Üzletház oldala) 

- Szarvas u. 2-4 . tömbbelső (udvara) 

- Szabadság tér keleti oldal 

Piros Ház udvara 
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I. zóna Iskola utca 

- Gimnázium köz 

- Szent István utca (Luther utcától a Béla utcáig) 

- Szarvas utca (mindkét oldala Iskola utcától Kereszt 

utcáig) 

- Széchenyi utca (Szarvas utcától a Bessenyei térig) 

- Zrínyi u. 8-10. mögött 

Luther köz 


Luther tér 


- Vay Ádám körút 


Hunyadi u. Kiskörút és Bujtos u. közti szakaszának 


városközpont felé eső oldala 


Luther utca (Kereszt utca és Luther tér között) 


Kürt u. 


Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u. között) 


Kossuth u. (Vay Á. krt.-Sarkantyú u.-ig) 


Dózsa Gy. u. (Vay Á.krt .-Pazonyi térig) 


Bocskai u. (Hunyadi u.-Nagykörút között) 

- Selyem u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig) 

- Tavasz u. 

Univerzum mögött 


Körte u. (Kossuth u .. -Vay Á.krt . között) 


Nyár u. 


- Epreskert u. 

Nyírfa u. 



II. zóna. - Széchenyi u. (Bessenyei tértől-Szabolcs utcáig) 

- Szent István utca (Béla utcától - Nádor utcáig) 

- Bessenyei tér 

- Szarvas utca (mindkét oldala Kereszt utcától -

Ara ny J. utcá ig) 

Benczúr tér 

Kereszt utca (Luther utcától a Szarvas utcáig) 

Ér utca (Széchenyi u.-Kiss Ernő u. között) 

Eötvös u. (Gimnázium köz és Nádor u. között) 

Bethlen G. u. (Egyház u. - Víz u. között) 

Bujtos u. 

Búza utca 

- Víz utca 

- Új utca 

- Vasvári Pál utca (Dob u.-Rákóczi u. között) 

Dob utca 

- Árok u. (Vasvári P. utcától Búza utcáig) 

- Szt. István u. (Kórház előtt) 

- Szt. István u. 63-69 . sz . előtt 

- Fogtechnika épület melletti parkolók 

- Czuczor Gergely utca (Kállói úttól Nagyvárad 

utcáig) 

Búza tér 

- Színház u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között) 

Malom u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között) 

Báthory u. (Benczúr tér-Deák F. u. között) 

Ér u. (Kiss E. utcától Délre) 

Rákóczi u. 23-25. belső parkoló 



III. zóna . Egyház u.- Síp u. közötti zúzottköves parkoló 

- Síp u. 

Bujtos utcai zúzottköves parkoló 

Kossuth u. 17. sz. zúzottköves parkoló 

Kossuth u. 34/a (Kossuth u. - Sólyom u. közötti 

zúzottköves parkoló) 



2. melléklet a 26/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez: 

zóna Ft/h 
Nettó 

Napijegy 

Ft/nap 
nettó 

Kiemeit 276 nincs 

I. 197 984 

II. 158 788 

III. 118 591 

zóna bérlet magán (H/év) 
nettó 

bérlet közület (Ft/év) 
nettó 

Kiemeit Nincs bérlet Nincs bérlet 

I. 48.000 48.000 

II-III. 28.803 28.803 

hónapok száma 

1 havi bérlet 

2 havi bérlet 

3 havi bérlet 

4 havi bérlet 

5 havi bérlet 

6 havi bérlet 

7 havi bérlet 

8 havi bérlet 

9 havi bérlet 

10 havi bérlet 

11 havi bérlet 

12 havi bérlet 

I. zóna I II-III. zóna 

Ft/hó 

nettó 


5.764 


11.205 


16.323 


21.126 


25 .606 


29.764 


33.606 


37.126 


40.323 


43 .205 


45.764 


Éves bérlet ára 


Ft/hó 

nettó 


4.165 


8.000 


11.520 


14.724 


17.606 


20.165 


22.401 


24.323 


25.921 


27.205 


28.165 


Éves bérlet ára 
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zóna parkolójegyjbérlet utólagos bemutatásának pótdíja 
(Ftjaikalom) 

nettó 

Kiemeit 

630I. 

II-III. 

Kedvezményes bérlettípusok (Ft jév) 
nettó 

I 
rendszám nélküli bérlet 

I-Il-III. zónában érvényes) 192.000 

Lakóhely környéki bérlet magán 3.205 
Lakóhely környéki bérlet egyéb adott zóna bérlet árának 20%-a 
alap és középfokú 
környéki bérlet 

oktatási intézmények 
1.654 

Árurakodáshoz kiadott bérlet (óratárcsávai 
együtt) (kiemeit, 1.-11.-111. zónában érvényes) 

1.654 

Háziorvos várakozási engedélyéhez kötött 
bérlet (óratárcsávai együtt) (kiemeit, 1.-11.-111. 1.654 
zónában érvényes) 

bérlet cseréje (~tjalkalom) 
1000 

netto[ 

zóna területbérlet parkoló állásonként (Ft jév) 
nettó 

Kiemeit és I. 126 OOO 

II-III. 84 OOO 

egyéb, nem díjköteles 42 OOO 



sátorgarázs helye (Ftjhó) 

nettó 
(október 15. - április 15.) 

3.504 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető 

parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 26/2015. (XII.18. ) rendelet 

általános indokolása 

Az üzemeltető Társaság tapasztalatai alapján javasoljuk két parkoló csoport fizető 

parkolókból történő kivonását, mivel a két helyszín (Főiskola és Tokaji úti Piac környéke) 

egyrészt nem illeszkedik szervesen a fizető övezetekhez, másrészt kihasználtságuk sem 

indokolja a fizető parkolás további fenntartását. 

Az üzemeltető javaslata alapján kerül sor egy új III. zóna létrehozására, melybe a nem burkolt 

parkolóhelyek kerülnek, kedvezményesebb óradíjjal. 

Néhány pontosításra is sor kerül jelen módosítás kapcsán a rendelet szövegében, például az 

intézmény környéki bérletekkel kapcsolatosan, illetve a terület bérlettel összefüggésben. 

A díjtételek módosítására is sor kerül jelen rendeletmódosítás során az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján. 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető 

parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 26/2015. (XII.18. ) rendelet 

részletes indokolása 

1. 	 §. Pontosításra kerül a rendelet tárgyi hatálya 

2. 	 §. Megszűnik a jegykiadó automata chip kártyával történő használatának lehetősége. 

3. 	 §. Lehetővé válik a kiemeit zónában a gépjármű forgalmi rendszámának 

parkolójegyre történő feltüntetése. 

4. 	 §. Az intézménykörnyéki bérlet használatával kapcsolatosan pontosításra kerül a 
használhatóság időpontja, illetve az eddigi két személy helyett 4 személy igényelheti 
ezt a fajta kedvezményes bérletet. 

5. 	 §. Pontosításra kerül a parkoló jogosulatlan használathoz kapcsolódó előírás. 

6. 	 §. A közterületi parkolók használatának szabályozása kapcsán pontosításra kerül a 
gépjárművek súlykorlátozásával kapcsolatos rész. 

7. 	 §. A közterületi parkolók igénybevételének szabályozása kiegészül egy új ponttal, 

mégpedig a jogosulatlan használattal kapcsolatos jogkövetkezményekkel. 

8. 	 §. Az üzemeltető nevének pontosítása történik meg. 

9. 	 §. A sátorgarázs fogalma kerül be új bekezdésként. 

10. §. A környezetkímélő gépkocsi fogalma kerül be új bekezdésként. 

11. §. Az Ör. 1. mellékiete pontosításra kerül. 

12. §. Az Ör. 2. mellékiete pontosításra kerül. 
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