Jogszabályok parkolásra vonatkozó részei jogreleváns sorrendben
1988. évi I. TÖRVÉNY
a közúti közlekedésről
Tv. 8. § (1) A..
i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás
biztosítása.
Tv. 9/C. § (1) A koncessziós társaság a koncesszió időtartama alatt, a koncessziós szerződés
alapján, az általa létesített vagy fejlesztett, felújított, karbantartott és üzemeltetett közutak és
műtárgyaik használóitól – amennyiben a használati díjról vagy útdíjról szóló miniszteri rendelet
eltérően nem rendelkezik – a 33/A. § szerinti használati díjat vagy útdíjat szedhet.
(2) A koncessziós szerződés egy alkalommal — eredeti időtartamának legfeljebb felével — külön
pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható.

Tv. 9/D. § (1) A járművekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb
közterületeken történő várakozás a közutak, valamint az állami és helyi önkormányzatok
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek
közlekedési célú használatának minősül.
(2) A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás
biztosítását célzó közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (5) bekezdése szerinti szolgáltató látja el.
(3) A járművek helyi közutakon, valamint helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől
el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a helyi
önkormányzat, vagy az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott szolgáltató és a várakozási terület
igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a járm ű
üzembentartója felel.
(4) A helyi önkormányzat az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal a (2)
bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és
formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerződés időtartamát.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerződést – annak módosításaival egységes szerkezetben – az
önkormányzat és a gazdasági társaság a hatálybalépését követő 30. napon a honlapján közzéteszi.
(6) A (3) bekezdés szerinti polgári jogi viszony alapján a parkolási szolgáltatást igénybe vevő által
megfizetett várakozási díj és pótdíj összege a helyi önkormányzatot illeti meg. A szolgáltató
legalább a szolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult.

(7) A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom el ől el nem
zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek esetében a helyi önkormányzat, vagy az Ötv. 9.
§ (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság a díjfizetési kötelezettség teljesítésének
ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a járm ű rendszámát, a természetes személy
üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó
megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. §
(1) bekezdés szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig, a várakozási díj- és
pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az
eljárás befejezéséig kezelheti.
(8) Az országos közutakon, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását
célzó parkolási szolgáltatást az ingatlan vagyonkezelője, vagy megbízása alapján
a) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os
tulajdonában álló, a közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek kezelőjének minősülő gazdasági társaság vagy
b) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%os tulajdonában álló gazdasági társaság
látja el.
(9) A járművek országos közutakon, valamint állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a vagyonkezelő,
illetve a (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató és a várakozási terület
igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a járm ű
üzembentartója felel.
(10) A vagyonkezelő a (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gazdasági társasággal (8)
bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell a
(4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket.
(11) A (10) bekezdés szerinti szerződést – annak módosításaival egységes szerkezetben – a
vagyonkezelő és a gazdasági társaság a hatálybalépését követő 30. napon a honlapján közzéteszi.
(12) A (9) bekezdés szerinti polgári jogi viszony alapján a parkolási szolgáltatást igénybe vevő
által megfizetett várakozási díj és pótdíj összege a vagyonkezelőt illeti meg. A szolgáltató legalább a
szolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult.
(13) Az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek esetében a vagyonkezelő, vagy a (8)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gazdasági társaság a díjfizetési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a járm ű rendszámát, a
természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy
üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat
sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. §
(1) bekezdés szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig, a várakozási díj- és
pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az
eljárás befejezéséig kezelheti.

Tv. 12. § (1) A közúti forgalomban való részvétel feltételeit és módját a forgalmi igények, a hazai
közlekedési gyakorlat és a nemzetközi szabályok figyelembevételével kell meghatározni.

(2) A közutak forgalmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés
résztvevői kellő időben és könnyen felismerhessék. A forgalmi rend kialakításához a szükséges és
lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell használni. A forgalomban résztvevők továbbhaladásának
és úticéljuk elérésének megkönnyítése érdekében megfelelő tájékoztató közúti jelzéseket kell
elhelyezni.

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól
A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

10. § (1)....
(6) A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelző táblát az úttest mellett,
menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek
arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.
15. § (1) A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák:
a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy műszaki okból szükséges
megállást kivéve – megállni, valamint várakozni tilos;

b) „Várakozni tilos” (61 . ábra); a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos, a jelzőtábla alatt elhelyezett
kiegészítő táblán levő felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére
nem terjed ki;

c) "Korlátozott várakozási övezet" (61/a) ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton "Korlátozott
várakozási övezet vége" (61/b) ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán
feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a
következő útkereszteződésig tart, kivéve
a) ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,
b) ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,
c) a (3) bekezdésben említett esetet.
(3) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt – a tábla síkjára merőlegesen – elhelyezett
kiegészítő táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn
( a nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat, (62. ábra), illetőleg a tábla előtt és után
egyaránt fennáll (63. ábra).

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a
következő útkereszteződésig tart, kivéve
a) ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,
b) ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,
c) a (3) bekezdésben említett esetet.
(3) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt – a tábla síkjára merőlegesen – elhelyezett
kiegészítő táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn
( a nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat, (62. ábra), illetőleg a tábla előtt és után
egyaránt fennáll (63. ábra).

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészít ő tábla id őszakot jelöl
meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.
(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla
időtartamot jelöl meg, a jelzőtábla csak a megjelölt időtartamot meghaladó várakozást tiltja.
(6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a
várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az
időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c ábra). Ilyen helyen az áruszállító járm ű a
folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű – akár 5 percnél hosszabb
ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a
rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

(7) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a ábra) az
útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal.

(8) Az (1) bekezdés c) pontjában említett "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla a 14. § (14)
bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható. Ebben az
esetben a várakozás feltételeire a kiegésztő táblán feltüntetettek az irányadók.
(9) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/b
ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.

(10) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzőtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1)
bekezdés c) pontjában említett jelzőtábla (61/a. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/c. ábra)
azt jelzi, hogy a jelzőtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegő járm űvet
kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.

Útburkolati jelek

18. § (1) Az útburkolati jelek:j) várakozóhely (155–156. ábra); az egy gépkocsi várakozására
szolgáló helyet jelöli meg;
m) megállási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő folytonos
vonal, amely – jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó – megállási
tilalomra hívja fel a figyelmet;
n) várakozási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő szaggatott
vonal, amely – jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó – várakozási
tilalomra hívja fel a figyelmet;
1. számú Függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez
A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következő:
I. Az úttal kapcsolatos fogalmak
d) Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges
ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történ ő egy
helyben tartózkodás.
e) Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
V. fejezet
Közúti jelzések elhelyezése, karbantartása és ellenőrzése
10. §(2) A járművek forgalmára vonatkozó tilalmat vagy korlátozást csak
kellően indokolt esetben és mértékig szabad elrendelni. A tilalmak vagy
korlátozások a forgalom biztonságának és egységesítésének, az út (műtárgy)
műszaki állapotának védelme és környezetvédelmi szempontok érdekében
rendelhetők el.
11.V. fejezet
12.Közúti jelzések elhelyezése, karbantartása és ellenőrzése
11. § (1) A közúti jelzéseket a KRESZ és a vonatkozó szabványok
rendelkezéseinek megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy azok a járm űvezetők
és gyalogosok, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban, kellő
távolságból észlelhessék, és azokból – helyismeret hiányában is – a forgalmi
rendet félreérthetetlenül felismerhessék.
(3) Tilos

b) egymásnak ellentmondó közúti jelzések (közúti jelzőtábla és jelzőtábla,
jelzőtábla és útburkolati jel, fényjelzőkészülék és jelzőtábla vagy útburkolati jel
és forgalomirányító fényjelzőkészülék fényjelzése) együttes alkalmazása.
IX. fejezet
Egyedi (helyi) forgalomszabályozás
35. Megállás, várakozás
35.1. Megállási, illetve várakozási tilalmat olyan helyen kell elrendelni, ahol a
részben, vagy teljes egészében a úttesten megálló (várakozó) jármű a forgalomban
jelentős fennakadást okozna. Megállási vagy várakozási tilalom elrendelésénél
figyelmet kell fordítani a tilalom alá eső terület közelében lévő várakozási
lehetőségekre. Megállási tilalom hatálya alól sem kiegészítő táblával, sem más
módon kivétel nem adható. (!)
35.10. Ahol a rendelkezésre álló várakozóhelyek számához viszonyítva rendszeresen
sok jármű kíván várakozni és a várakozások túlnyomó többsége rövid tartamú, a
meghatározott időtartamot meghaladó várakozást kell megtiltani. Ez történhet
a) a KRESZ 15. § (5) bekezdésében említett táblával kiegészített „Várakozni tilos”
jelzőtáblával,
b) várakozást ellenőrző óra, vagy jegykiadó automata működtetésének elrendelésével
(KRESZ 113. ábra)
c) tárcsa használatának elrendelésével (KRESZ 114. ábra).
35.11. A 35.10. pont b) alpontjában említett esetben a várakozást ellenőrző órát
minden várakozóhelyhez el kell helyezni, jegykiadó automaták elhelyezésénél
biztosítani kell, hogy a parkolóhelyek legalább 80%-ától az automata 75 méteres
gyaloglással elérhető legyen.

A vonatkozó Alkotmánybírósági határozatok: ezeket csak megjelölöm,
számtalan AB határozat foglakozott a parkolással, ezek az AB weblapjáról
letöltetők. Ezekből nem emeltem ki semmit, a szöveg csak teljes egységében
értelmezhető.
Néhány fontosabb:
35/2009. (III. 27.) AB határozat

109/2009. (XI. 18.) AB határozat1
31/1996. (VII. 3.) AB határozat2
2/2009. (I. 23.) AB határozat3
A főváros parkolási rendeletei:
Ez volt a régi : 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 4
Ez a mostani 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet5
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