
A Város környezetkímélő forgalmi 
rendjéről, valamint a díjköteles 

várakozóhelyek üzemeltetéséről és 
használatáról szóló rendelettervezet

2021. október 12.



A jelenlegi hatályos rendelet



Fennálló problémák a jelenleg hatályos rendelettel

A védett övezetek terheltsége megnövekedett

A közterületek terheltsége a parkolási övezet külső oldalán megemelkedett

A Városban közlekedő gépjárművek száma egyenletesen növekszik

A parkolás kedvezménypolitikáját feladatokhoz kötötten szükséges megszabni

Használati konfliktusokra válaszokat kell adni



Milyen célok, elvárások vannak az új rendelettel?

• Normatív rendszerű, személyes elbírálásra lehetőséget nem 
adó rendelet

• Markáns különbséget tegyen a fizető parkoló övezet és a 
védett övezetekre vonatkozó szabályokban

• Egységes kedvezménypolitika
• Egyszerűbb, életszerűbb megoldásokat adó rendelet
• Pécsiek számára kedvezményesebb parkolás



Területi hatály /korrekció

A meglevő övezetek fennmaradnak apróbb korrekciókkal

-Fizető parkoló övezet 1 helyen bővül (Athinay út, Huszár 
utca)

-Védett övezet 1 helyen csökken (Aradi vértanúk útja nyugati 
vége)

- Új, korábban nem létező kategória: a korlátozott várakozási 
övezet a parkolási zónák külső oldalán!



Egy rendelet három különböző terület szabályozása

• Fizető parkoló övezet 
– Forgalom szabályozása
– Városüzemeltetési bevétel realizálása

• Korlátozott várakozási övezet 

• Védett övezetek
– Forgalom csillapítás
– Az övezet használatának jogosultsághoz kötése



Területi hatályban új kategória: korlátozott 
várakozási övezet(ek)

Főbb szabályai:
• Munkanapokon 8.00-18.00 között bevezetésre kerülő korlátozás
• Ebben az időszakban óratárcsa vagy engedély megléte kötelező! 
• A közterületi parkolás maximális időtartama 120 perc, ami alól a 

jogosult és jogosított személyek gépkocsijai képeznek kivételt
• A várakozási engedélyeket évente kell kiváltani 

Cél: a huzamos idejű nem helyi célú parkolás kivezetése a területről



Korlátozott várakozási övezetek helyszínei Pécsett



Korlátozott várakozási övezetek 1

1. sz. övezet határai: 

Délen: Aradi Vértanúk útja
Nyugaton: Székely Bertalan utca 
Északon: Surányi Miklós utca 
Keleten: Hunyadi János utca



Korlátozott várakozási övezetek 2

2. sz. övezet határai: 
Délen: Kálvária utca
Nyugaton: Tettye utca
Északon: Majorossy Imre utca
Keleten: Ferenc utca

2021. 10. 06.



Korlátozott várakozási övezetek 3

3. sz. övezet határai: 

Délen: Nagyvárad utca
Nyugaton: Megyeri út
Északon: József Attila utca
Keleten: Petőfi Sándor utca

2021. 10. 06.



Korlátozott várakozási övezetek 4

4. sz. övezet határai: 
Délen: Tiborc utca, Homok utca, 

Szigeti út
Nyugaton: Mikes Kelemen utca
Északon: Jakabhegyi út
Keleten: Kürt utca

2021. 10. 06.



Fizető parkolózónák
Két díjzóna
Tizenegy szektor

I.A, I.B

II.A, II.B, II.C, 
II.D, II.E, II.F, 
II.G, II.H, II.I



Bérletek a fizető parkoló övezetben

Várakozási díj továbbra is:  400.-Ft/óra az I. övezetben
200.-Ft/óra a II. övezetben

Parkolóbérlet díja:

I. és II. övezetre szóló összevont bérlet 160 000.-Ft/év
II. övezetre szóló bérlet 45 000.-Ft/év
Mindkét bérlettípusból lesz havi és negyedéves bérlet

Változás: önálló I. övezetre szóló bérlet nincs!
Cél: A parkolóhely kereső forgalom csökkentése



Engedélyek a fizető parkoló zónákban

• Jogosult és jogosított alapú rendszer fennmarad
• Az engedélyek díjai nem változnak

• Az intézményi dolgozókra vonatkozó szabályok nem változnak

Cél: a parkolózónákban élőkre vonatkozó  szabályok ne változzanak



Zöld rendszámmal a parkolózónában

A zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek közül a jövőben csak  a 
kizárólag elektromos meghajtású gépkocsik számára marad díjmentes a 
parkolás

A díjmentesség feltétele az üzemeltetőnél történő előzetes egyszeri 
regisztráció

Változás: szűkül a díjmentesen parkolók köre!
Cél: A valóban 0 emisszió preferálása 



Kedvezményes parkolóengedélyek

Kedvezményezetti kör: 
• Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
• Közfeladatot és államigazgatási feladatot ellátó költségvetési 

szervek
• Egyházi jogi személyek
• Rendvédelmi feladatot ellátó szervek
Egységes kedvezmény: 
80.000.- Ft/év az I. és II. parkolózóna teljes körű használatára 

vonatkozó engedély (50% kedvezmény)



Órával ellátott engedélyek

Érintetti kör:
• Sürgősségi betegellátást végző pécsi háziorvosok
• Hajléktalanellátásban tevékenykedő szervezetek autói
• Védőnők
• Házi betegápolók
Szabályok: 120 perc várakozási lehetőség, 5.000.- Ft/év/engedély

Változás: kiegészülő kedvezményezetti kör
Cél: Egységes kedvezményrendszer a rászorulókon segítőknek



Új engedély típus: a társított engedély
Bármely bérlet, vagy engedélyhez hozzárendelhető, többlet díjfizetés nélkül.
Egy jogi, vagy természetes személy tulajdonában, vagy üzemeltetésében

maximum 3db gépjárműre kiterjedő, a gépjárművek számára azonos
jogokat biztosító engedély, amely egy időben csak egy gépjárművön
érvényesíthető.

Feltételek:
• Pécsi lakhely, vagy székhely
• Bármilyen bérlet/engedélynek a megléte
• Az bérlet/engedélyt éppen érvényesítő gépjárművön az

engedélynek ott kell lennie
• Utólagos bérlet/engedély bemutatás nincsen

Cél: gyakorlati gépkocsihasználathoz illeszkedő bérlet, vagy engedély
biztosítása



Új engedély típus: a családi kedvezmény
Működési elve hasonló a társított engedélyhez, de több kedvezményt tartalmaz
Feltételek:

– Csak pécsi magánszemélyek számára rendelkezésre álló kedvezmény!
– Bármely egészéves bérlet/engedélytípushoz kapcsolható külön díj fizetése 

nélkül. 
Tartalma:

– A kedvezmény alapját jelentő engedélyben/bérletben szereplő valamennyi 
gépkocsira kiváltható gyermekszállító engedély (maximum 3 db).

– A gyermekszállításhoz csak a gyermekszállító engedélynek kell a helyszínen 
lennie!

– Szombati parkolás ingyenes



A védett övezetek

Szűkülnek az eseti behajtási lehetőségek

Valamennyi engedélytípusból lesz negyedéves, féléves és éves 
érvényességű

Intézményi dolgozók alternatív kedvezménye 

Kombinált engedély és bérlet konstrukció kivezetése

Új, sajátos élethelyzetekhez igazodó engedélytípusok bevezetése



Változás az eseti behajtási rendszerben

Megszűnik a bárki számára elérhető 30 és 60 perces eseti behajtási engedély
Megmarad az eseti napi behajtási engedély változatlan 4000.-Ft/nap áron

Új eseti behajtási engedélyek:
Házasságkötés esetén 500.-Ft/óra
Jogosultak és jogosítottak által váltható eseti engedély 500.-Ft/óra



Jogosultak és jogosítottak a védett övezetben

Az engedélyek díjai nem változnak

A jelenleg hatályban levő engedélytípusok megmaradnak és 
díjtételeikben sem lesz változás.

Változnak az intézményi dolgozók lehetőségei!



Intézményi dolgozók választási lehetősége

Az intézményi dolgozó 100 000.-Ft/év  összegért megválthatja a védett 
övezetre szóló behajtási és parkolási engedélyét

vagy
ugyanekkora összegért I. és II. övezetre szóló éves parkoló bérletet 

válthat ki.

Cél: a védett övezet autós használatának mérséklésére ösztönözni



Kombinált engedély és bérlet konstrukció 
kivezetése

• Korábban polgármesteri hozzájáruláshoz kötött engedély volt,
amit jellemzően közfeladatot ellátó szervek kaptak
gépjárműveikre.

• Az engedély kivezetését követően az érintetti kör gépjárműveire
külön kell behajtási engedélyt vásárolni.

Cél: A Belvárosban közlekedő gépjárműállomány számának
csökkentése.



Órával ellátott engedélyek

Érintetti kör:
Sürgősségi betegellátást végző pécsi háziorvosok
Hajléktalanellátásban tevékenykedő szervezetek autói
Védőnők
Házi betegápolók
Szabályok: 120 perc várakozási lehetőség, 5.000.- Ft/év/engedély

Változás: kiegészülő kedvezményezetti kör
Cél: Egységes kedvezményrendszer a rászorulókon segítőknek



Kedvezményes behajtási és parkolási 
engedélyek

Érintetti kör:

Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
Közfeladatot és államigazgatási feladatot ellátó költségvetési szervek
Egyházi jogi személyek
Rendvédelmi feladatot ellátó szervek

Egységes kedvezmény: 
80.000.- Ft/év a védett övezet egészére vonatkozó engedély



Új, sajátos élethelyzetekhez igazodó 
engedélytípusok bevezetése

Ételfutárok:
-vendéglátóipari egységenként legfeljebb 3 db 
-rendszám nélküli engedély
-10 perces közterületi tartózkodás lehetősége

Intézményi rendezvénykártya: 
-Előfeltétel a gyermekszállító engedély megléte
-120 perc további közterületi tartózkodásra jogosít 
-Intézményenként maximum 50 db váltható, 1.200.-Ft/db áron
-Tanévenként 5 „jeles” alkalommal vehető igénybe
-Érvényesítésének időpontját 5 munkanappal előre jelezni kell



Új engedélyek a védett övezetek esetében

A fizető parkolózónák esetében bevezetett Társított engedély
intézménye, illetve a Családi kedvezmény a védett övezetek
engedélytípusaihoz ugyanúgy hozzárendelhetőek.



Társadalmi egyeztetés

Első körös egyeztetés 2020 őszén

Visszajelzés
- 17 magánszemélytől
- 13 intézményitől

Az észrevételek részben beépítésre kerültek a jelenlegi tervezetbe.



Köszönöm a figyelmüket!
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