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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

a parkoló tárcsával működő, korlátozott időtartamú parkolási rendszer kialakításáról 

Egységes szerkezetben a 25/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelettel 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közle-

kedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. A rendelet hatálya 

 1. § 

  
(1) A rendelet területi hatálya Pilisvörösvár Város közigazgatási területén e rendelet 1. mellék-

letében megjelölt területeken található kijelölt várakozási parkolóhelyekre terjed ki. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdésben foglaltak kivételével valamennyi gépjárműre 

kiterjed. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felsze-

relt gépjárművekre, az orvosi ügyelet gépjárműire, a betegszállítást végző járművekre, a moz-

gáskorlátozottak járműire, a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott 

gépjárművére, az árurakodást végző haszonjárművekre (a rakodás idejére), a motor- és segéd-

motoros kerékpárokra. 

(4) E rendelet alkalmazásában: 

a) parkoló-tárcsa: papír vagy műanyag, számlappal ellátott lap, amelyen mutatók segítségével 

a várakozás megkezdésének időpontját kézzel egyértelműen be lehet állítani, vagy egy papírlap 

melyre a parkolás megkezdésének időpontját rávezették. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt és az 1. mellékletében részletezett területek elő-

reváltott parkoló-tárcsával működő várakozási parkolóhelynek minősülnek. 

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt és 1. mellékletében részletezett területeken, mun-

kanapon 8 és 16 közötti időszakban kizárólag csak a kijelölt várakozási helyeken, előreváltott 

parkoló-tárcsával lehet várakozni. 

(3) A várakozás időtartama legfeljebb 2 óra. 

(4) A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket külön tábla jelzi, melynek ér-

vénye a hét minden napján 0-24 óráig terjed. 

  

2. A parkoló-tárcsa 

3. § 
  

(1) A parkoló-tárcsán a várakozás megkezdésének időpontját kell beállítani. Ez a következő két 

órára térítésmentesen biztosítja a várakozást. A várakozási idő lejártát követően a parkolóhelyet 

el kell hagyni. 

(2) A parkoló-tárcsán feltüntetett jelzés újbóli beállítása, az eredeti beállítás korrigálása a sza-

bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.) foglaltak szerint szabálysértésnek minősül. 

(3) A parkoló-tárcsát a vezető ülés felőli első ablakon – a szélvédőn – belül, kívülről jól látható 

és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. 
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(4) A parkoló-tárcsa a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, vagy saját kezűleg elkészíthető 

az e rendelet 2. mellékletében szereplő minta alapján. 

 

  

3. Ellenőrzés 

4. § 

  
(1) A parkolók szabályszerű igénybevételét a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. A köz-

terület-felügyelő – amennyiben nem szabályszerű a parkolók igénybevétele – fényképfelvételt 

készít, amelyen a gépjármű típusa, forgalmi rendszáma és a nem szabályszerű igénybevétel 

ténye egyértelműen megállapítható. 

(2) Az a gépjármű tulajdonos, vagy üzembentartó, aki parkoló tárcsa nélkül várakozik e rendelet 

1. melléklete szerint várakozásra kijelölt helyeken, az Szabs. tv-ben foglaltak alapján szabály-

sértést követ el, és a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletben meghatározott mértékű helyszíni bír-

ságot, illetve szabálysértési bírságot kell fizetnie. 

(3) Az a gépjármű tulajdonos, vagy üzembentartó, aki érvénytelen vagy lejárt parkoló-tárcsával 

várakozik e rendelet 1. melléklete szerint várakozásra kijelölt helyeken, a Szabs. tv. szerinti 

szabálysértést követ el, és a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletben meghatározott mértékű hely-

színi bírságot, illetve szabálysértési bírságot kell fizetnie. Érvénytelen a parkoló-tárcsa, ha nem 

felel meg a 1. §-ban és a 3. §-ban foglalt feltételeknek. 

(4) A parkolóhely e rendeletben nem szabályozott, egyéb nem szabályszerű igénybevétele ese-

tén, az igénybevétel időpontjában hatályos szabálysértési jogszabály az irányadó. 

(5) A parkoló használattal együtt az önkormányzat nem biztosítja a jármű őrzését, a gépjármű 

állapotáért és a gépjárműben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. 

 

   

4. Záró rendelkezések 

6. § 

  
E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.  

 

Pilisvörösvár, 2020. január 23. 

 

  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester  

Dr. Krupp Zsuzsanna 

jegyző 

                                                                                                

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2020. január 24. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2020. január 24. 

        Dr. Krupp Zsuzsanna 

         jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: 

 

Pilisvörösvár, 2020. július 25. 

 

                   Dr. Udvarhelyi István Gergely 

                   jegyző 
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1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete1 

  

1. A Polgármesteri Hivatal előtti parkoló (Pilisvörösvár 136 hrsz.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Módosította a 25/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 25-től.  
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