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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.

A várakozási területeken történő várakozás esetén, a megváltott parkolójegyet, parkolóbérletet, parkolási igazolványt, 
a várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögött, szélvédő 

hiányában a jármű elején kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében 
láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni. 

Azon gépjárművek mentesülhetnek a várakozási díj megfizetési alól, 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.                               
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa utólagos bemutatásának lehetősége így megszüntetésre 

kerül.  

Azon gépjárművek mentesülhetnek a várakozási díj megfizetési alól, amelyek esetében a parkolóhelyet a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványának kihelyezésével veszik igénybe. A mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványa utólag bemutatható és a pótdíj törölhető kezelési költség megfizetése mellett.

Napi bérlet a felszíni várakozási területeken az igényelt időponttól számított 10 üzemóráig lenne érvényes. 
Üzemóra: napi bérlet esetén az igényelt napra vonatkozó díjfizetési időszak kezdetét és befejezését is 

figyelembe vett időtartam.

Amennyiben délután 14:00 óra után kerül megvásárlásra a Napi bérlet, akkor az a következő nap 18:00 óráig érvényes 
minden felszíni várakozási területre.

Díjfizetés alól mentesítettek körében kizárólag a Miskolc város területén orvosi ügyeletet ellátó gépjárművek 
mentesülnek a díjfizetés alól. Díjfizetés alól mentesülnek az orvosi ügyelet gépjárművei.

 Kizárólag elektromos meghajtású jármű, igazolás alapján, az ügyfélszolgálaton történő regisztrációt követően 
mentesülhet a várakozási díj megfizetési alól.

Mentesülnek a várakozási díj megfizetési alól az elektromos gépkocsik és a nulla emissziós gépkocsik, amelyek 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges – zöld alapszínű – környezetkímélést jelző 

rendszámmal. 

13/2022. (VI.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 37/2016. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet (parkolási 
rendelet) 2022. augusztus 1. napjától hatályos jelentősebb módosításai (változások vastag dőlt betűvel jelölve) 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet (parkolási rendelet) módosuló szabályai

A várakozási területek igénybevételére az érvényesség időtartama szempontjából éves és havi (az igényelt 
naptól számított 30 napig érvényes)  bérlet váltható. 

A várakozási területek igénybevételére az érvényesség időtartama szempontjából éves és havi (a váltás napjától 
számított 30 napig érvényes) bérlet váltható. 

 December 24. napján 8:00 órától január 1. napján 18:00 óráig a díjmentes időszak bevezetése kizárólag a 
felszíni várakozási területeken. 

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 (2000 Ft) megfizeti. Amennyiben a költség megfizetésére nem kerül sor, az 
emelt összegű pótdíjat érvényesítjük üzembentartóval szemben.

Forgalmi rendszám 1 karakterrel történő elütése esetén a pótdíj változatlanul fennáll 2022. július 31. napjáig 
kiszabott pótdíjak esetében.

Gazdálkodó szervezetek kedvezményes bérletét a gazdálkodó szervezet az üzemeltetésében lévő egyetlen 
gépkocsira veheti igénybe, amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe mellett 

közvetlenül fizető parkolóhely üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg.
Gazdálkodó szervezet a Gazdálkodó szervezetek kedvezményes bérletét a székhelyéhez, telephelyéhez vagy 

fióktelepéhez legközelebb eső parkolóba kérheti a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és érvényes forgalmi engedély 
bemutatása mellett.

  Kedvezményes lakossági bérlet váltásának  jogosultak körének szűkítése.                                Kedvezményes 
lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek az igénylő a gépjármű forgalmi engedélyében 

szereplő üzembentartója ( kedvezményes lakossági bérletre kizárólag az a a bejelentett miskolci lakóhellyel 
rendelkező természetes személy jogosult, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizető parkolóhely üzemel, és 

akinek a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg és az igénylő a forgalmi engedély szerinti 
üzembentartó). A gépjárművet egyéb jogcímen használók nem jogosultak lakossági bérlet váltására.

Kedvezményes lakossági bérletet az igénylő a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba válthat lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány/igazolás, továbbá forgalmi engedély bemutatása mellett (személyi igazolvány bemutatása 

nem szükséges).

Kedvezményes lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek az igénylő a gépjármű forgalmi 
engedélyében szereplő üzembentartója, vagy amelyet az igénylő a gépjárműre vonatkozó érvényes lízingszerződés 

vagy autókölcsönzéssel üzletszerűen foglalkozó jogi személlyel kötött szerződés vagy a gépjármű használatára 
jogosító munkáltatói igazolás (a továbbiakban együtt: használati jogviszonyt igazoló okirat) alapján kizárólagosan 

jogosult használni.

Kedvezményes lakossági bérletet az igénylő a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba válthat személyi igazolványa, 
lakcímkártyája, továbbá forgalmi engedély vagy használati jogviszonyt igazoló okirat bemutatása mellett.

A parkolóbérlet kihelyezési kötelezettsége megszüntetése, amellyel összhangban kivezetésre kerül a 
parkolóbérletek utólagos bemutatása. 

A várakozási területeken történő várakozás esetén, a megváltott parkolójegyet, parkolóbérletet, parkolási igazolványt, 
a várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögött, szélvédő 

hiányában a jármű elején kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében 
láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni. 

Gazdálkodó szervezetek kedvezményes bérletének megszüntetése. 
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