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Komárom város 7/2020 sz. általános érvényű rendelete 
a gépjárművek ideiglenes parkolásáról  

a 2/2021 sz. általános érvényű rendelet módosításában 
 
 

A Komáromi Képviselő-testület a SZNT községi önkormányzatokról szóló 369/1990 
Tt. sz. törvénye 6.§, 2. bek. és 11.§, 4. bek, g) pontja szerint és összhangban a közutakról 
szóló 135/1961 Tt. sz. törvény (közúti törvény) 3.§, 2. bek. és 6a.§, 1. bek. rendelkezéseivel 
az alábbi általános érvényű rendeletet fogadta el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
GÉPJÁRMŰVEK IDEIGLENES PARKOLÁSÁRÓL 

 
1.§ 

Bevezető rendelkezések 
 
(1) Ez a általános érvényű rendelet (az alábbiakban: „ÁÉR“) Komárom városában (az 

alábbiakban: „város“) a gépjárművek ideiglenes parkolására használható helyi 
útszakaszok, a parkolók működtetésének módját, a díjköteles időszakot, az ideiglenes 
parkolás díja megfizetésének módját, a parkolási díj megfizetésének igazolását, valamint 
az ideiglenes parkolás díjszabását határozza meg. 

 
2.§ 

A gépjárművek ideiglenes parkolására használható helyi útszakaszok meghatározása 
 

(1) A gépjárművek ideiglenes parkolására szolgáló helyi útszakaszok1 (az alábbiakban: 
„parkolóhelyek“) az alábbi területeken (az alábbiakban: „zónák“) találhatók, és az alábbi 
díjsávokba kerültek besorolásra: 

a) A1-es ZÓNA: Jókai u., Ferencesek u. 7 – 17. sz., Vársor, Duna rakpart, Lehár u., 
Lúdpiac tér, M.R. Štefánik tér – TAXI, PARK, Határőr u. – a Szlovák Matica-ház előtti 
rész, Határőr u. – nagy parkoló, 

b) A2-es ZÓNA: Szent András u., Kertész u., Határőr u. (az iskolától a bíróság épületéig 
terjedő szakasz), Ferencesek u. 23 – 29. sz., Nyár u. 8 – 18. sz., Belső körút, Vár u., 
Villanytelepi út, Thaly K. u., Kapitány u. 

c) A3-as ZÓNA: Kossuth tér 
d) A4-es ZÓNA: Belső körút 2. sz. (az egykori rendelőintézet/poliklinika kis parkolója) 
e) A5-ös ZÓNA: Belső körút 19. sz. (a termálfürdő előtti parkoló). 
 

(2) A díjsávok és az egyes zónák grafikus megjelölését a jelen ÁÉR 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 
(3) A zónák egésznapos parkolásra szolgálnak. 

 
(4) A zóna elejét és végét függőleges IP24a és IP24b táblák és „Parkolóhely – fizetett 

parkolási helyek – munkanapokon 8:00 – 16:00 órakor“ felirattal ellátott közlekedési 
táblák jelölik. 
 

(5) A zónában a gépjármű kizárólag: szervezetten működtetett, IP17a függőleges és V 10a - 
V 10c közlekedési táblákkal jelölt nyilvános parkolóban, valamint IP 16 „Parkolóhely – 
kijelölt parkolási helyek” függőleges és V 10a - V 10d közlekedési táblákkal jelölt egyéb 
parkolóban állhat. 

                                                           
1
 a közutakról szóló Tt.135/1961 sz. törvény (közúti törvény) 4b§, 1. bek. 
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(6) A zónában kizárólag M1 és N1 kategóriájú2, legfeljebb 5,5 m hosszú, valamint L 
kategóriájú gépjárművek parkolhatnak azon parkolók kivételével, ahol a közlekedési 
táblák M2 és M3 kategóriájú járművek számára is kijelölnek parkolóhelyeket.  

  
(7) Az 5,5 m-nél hosszabb M1 és N1 kategóriájú, valamint N2 kategóriájú gépjárművek nem 

parkolhatnak fizetett parkolási zónában. Ezek a gépjárművek csak az áru ki- vagy 
berakodására, illetve személyek ki- vagy beszállására feltétlenül szükséges időre 
állhatnak meg.  

 
 

3.§ 
A parkolóhelyek üzemeltetésének módja 

 
(1) Komárom városában a parkolóhelyek üzemeltetését a COMORRA SERVIS, 

önkormányzati hozzájárulással működő szervezet, székhelye: Sport u. 1, 945 01 
Komárom, statisztikai számjele: 44 191 758, közösségi adószáma: SK2020401075 (az 
alábbiakban.: „üzemeltető“) látja el.  
 

(2) A gépjárművek ideiglenes parkolásáért befizetett díjak a város bevételét képezik.3 
 

 
4.§ 

Díjköteles időszak és a parkolási díj megfizetésének módja 
 

(1) Eltérő szabályozás hiányában a gépjárművek a parkolókban a díjköteles időszak alatt, 
azaz munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig kizárólag díjfizetés (az alábbiakban: 
„parkolási díj“) ellenében parkolhatnak. 

 
(2) A parkolási díj egy forgalmi rendszámhoz kötődik (az alábbiakban: „rendszám“), más 

gépjárműre nem ruházható át.  
 
(3) A parkolási díj az alábbi módon fizethető meg:  

a) parkolójegy vásárlásával parkoló automatából,  
b) SMS-parkolójegy vásárlásával,  
c) parkolójegy vásárlásával a ClickPark mobil alkalmazással, 
d) parkolójegy vásárlásával az üzemeltető székhelyén. 

(4)  Parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól mentesülnek:  
a) a SZK Rendőrsége, a SZK Börtönőrök és Igazságügyi Őrszolgálata, a SZK fegyveres 

erői és a Komáromi Városi Rendőrség szolgálati gépjárművei,  

b) az egészségügyi gyorssegély és a tűzoltóság szolgálati gépjárművei, valamint a külön 
jogszabály szerinti fuvarozást végző gépjárművek szolgálatuk ellátása során,  

c) súlyos egészségkárosodással élő személy igazolványával jelölt gépjárművek az 5. 
bek. szerinti feltétel teljesülése mellett, miközben a mentesség kizárólag az ilyen 
gépjárművek számára kijelölt parkolóhelyekre vonatkozik.  

(5) A súlyos egészségkárosodással élő személy igazolványának tulajdonosa a mentességet 
úgy igazolja, hogy a súlyos egészségkárosult személy igazolványát jól láthatóan 
a gépjármű szélvédője mögé helyezi el úgy, hogy annak minden adata kívülről is 
olvasható legyen.  

 
 

                                                           
2
 a Tt.106/2018 közúti forgalomban lévő járművek üzemeltetéséről és egyes törvények módosításáról sz. törvény, 

4§, 2.,3.és 4. bekezdés 
3
 a közutakról szóló Tt.135/1961 sz. törvény (közúti törvény) 6a§, 3. bek. 
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5.§ 
Parkolójegy vásárlása parkoló automatából 

 
(1) Parkoló automatából történő parkolójegy vásárlásánál a gépjármű vezetője a gépjármű 

leparkolását követően haladéktalanul köteles megvásárolni a tervezett időtartamra szóló 
parkolójegyet. A parkolójegy vásárlásánál szükséges megadni az érintett gépjármű 
rendszámát A parkolójegy lehetővé teszi a parkolójegyen feltüntetett rendszámmal 
azonos rendszámú gépjármű ideiglenes parkolását a jegyen feltüntetett időtartamig. 
A parkoló automatában a parkolási díj pénzérmékkel vagy bankkártyával fizethető meg. 
 

(2) Amennyiben a leparkolt gépjármű rendszáma nem azonos a parkolójegyen feltüntetett 
rendszámmal, a parkolási díj nincs megfizetve. 

 
(3) A parkolójegyet nem szükséges a gépjármű szélvédője mögé helyezni, mivel a parkolási 

díj megfizetésének ellenőrzése a többféle módon megfizetett parkolási díjakat 
nyilvántartó információs rendszerben a rendszám alapján történik. 

 
 

6.§ 
SMS-parkolójegy vásárlása 

 
(1) A parkolási díj SMS-sel történő megfizetéséhez a 2200-as telefonszámra az alábbi 

SMS-t kell elküldeni: KN (térköz) A1 (annak a zónának a száma, amelyben a gépjármű 
parkol) (térköz) rendszám, pl. KN A1 KN002XX.  
 

(2) Az SMS-parkolójegy megvásárlása a mobiltársaság visszaigazoló SMS-ének 
kézbesítésével válik érvényessé, amely SMS igazolja a parkolási díj megfizetését. SMS-
parkolójeggyel a gépjármű az illetékes zónában az SMS-ben feltüntetett ideig parkolhat. 

 
(3) Több SMS-parkolójegy megvásárlása esetén minden következő SMS-parkolójegy 

időtartama az előző parkolójegy lejártát követően kezd telni. 
 
(4) Amennyiben a gépjármű vezetője a parkolójegy megvásárlására irányuló SMS 

elküldését követő 30 másodpercen belül nem kap visszaigazoló SMS-t 
a mobiltársaságtól, vagy olyan SMS-t kap, hogy a fizetés nem volt sikeres, a parkolási 
díjat nem fizette meg. 

 
(5) A parkolási díj abban az esetben sincs megfizetve, ha a parkoló gépjármű rendszáma 

nem egyezik a visszaigazoló SMS-ben feltüntetett rendszámmal. 
 

7.§ 
Parkolójegy vásárlása a ClickPark mobil alkalmazással 

 
(1) A ClickPark mobil alkalmazással vásárolt parkolójegy lehetővé teszi a parkolást a 

gépjármű aktuális helyzete szerinti parkolóhelyeken. A parkolójegy megvásárlásához 
szükséges bővebb tájékoztatás a https://clickpark.sk található. 

 
8.§ 

Parkolókártyák – általános rendelkezések 
 
(1) Az üzemeltetőnél vásárolt parkolókártya lehetővé teszi a gépjárművek ideiglenes 

parkolását a fizetett parokolókban. A parkolókártyás parkolási lehetőségek a kártya 
típusától és érvényességétől függenek.  
 

https://clickpark.sk/


4 
 

(2) A jelen általános érvényű rendelet feltételeinek megfelelő parkolókártyát az üzemeltető 
a parkolókártyát kérvényező személynek adja ki. A parkolókártya megszerzéséhez 
a kérvényező köteles az üzemeltetőnek rendelkezésére bocsájtani a kártya kiadása 
szempontjából fontos adatokat és igazolni jogosultságát a kártya megszerzésére.  

 
(3) A parkolókártyának nincs nyomtatott formája, kizárólag elektronikus bejegyzésként 

szerepel az üzemeltető információs rendszerének adatbázisában. 
 

(4) A parkolókártya árának megfizetését követően a kérvényező írásos igazolást kap, 
amelyen az alábbi alapvető adatok szerepelnek: rendszám, amelyhez a parkolókártya 
tartozik, a kártya érvényességi ideje és érvényességi területe, azaz a zóna feltüntetése, 
amelyre a kártya szól. A parkolókártyát ezt követően az üzemeltető információs 
rendszerében érvényesként aktiválják. Az írásos igazolás kizárólag a kérvényező 
tájékoztatása céljából kerül kibocsájtásra, nem szolgál igazolásként a parkolási díj 
megfizetéséről.  

 
(5) A parkolókártya nem biztosít fenntartott parkolási helyet konkrét gépjármű számára. 

Parkolókártya eladásával az üzemeltető nem garantál szabad parkolási helyet a 
parkolókártya tulajdonosának igényei szerinti parkolóban. 

 
(6) A parkolókártya birtokosa az üzemeltetőnek köteles bejelenteni minden, a kártya 

kiadása szempontjából fontos körülmény változását vagy megszűnését. A bejelentést 
haladéktalanul, de legkésőbb a kártya kiadása szempontjából fontos körülmény 
változását vagy megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. 

 

(7) A parkolókártya birtokosa a kártya érvényessége idején jogosult térítésmentesen kérni a 
parkolókártyához rendelt gépjármű rendszámának ideiglenes megváltoztatását. Az ilyen 
változás indoklás nélkül évente legfeljebb négy alkalommal foganatosítható.  

 
(8) Parkolókártyák típusai: 

a) „Lakos” rezidens parkolókártya 
b)  „Komplett“ abonens parkolókártya 
c)  „Szenior“ parkolókártya 
d) „Panzió” parkolókártya 
e) „Vállalkozó” parkolókártya 

 
(9) Az üzemeltető csak annak a kérvényezőnek ad ki parkolókártyát, akinek nincs tartozása 

Komárom városa, illetve Komárom városa által alapított vagy létesített jogi személyek 
felé. Ennek tényét a kérvényező becsületbeli nyilatkozattal igazolja. A becsületbeli 
nyilatkozat mintája a jelen ÁÉR mellékletét képezi (természetes személy kérvényező 
becsületbeli nyilatkozata – 2. sz. melléklet, egyéni vállalkozó kérvényező becsületbeli 
nyilatkozata – 3. sz. melléklet, jogi személy kérvényező becsületbeli nyilatkozata – 4. sz. 
melléklet). Az üzemeltető városi hivatalnál ellenőrzi a becsületbeli nyilatkozatban 
feltüntetettek valóságtartalmát a parkolókártya kiadását követő 10 munkanapon belül. 
Amennyiben a kérvényezőnek tartozása van, az üzemeltető az adósság rendezéséig a 
parkolókártyát letiltja. A kérvényező nem jogosult a parkolókártya befizetett árának 
visszatérítésére. 
 

9.§ 
„Lakos“ rezidens parkolókártya 

 
(1) A „Lakos“ rezidens parkolókártya át nem ruházható parkolókártya, amely lehetővé teszi, 

hogy a parkolókártyához rendelet rendszámú gépjármű további költségek nélkül 
ideiglenesen parkolhasson azon zóna fizetett parkolóhelyén, amelyben a természetes 
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személy állandó vagy átmeneti lakcímmel rendelkezik, illetve bérleti szerződés alapján 
lakik ott. Egy ingatlanra/lakcímre legfeljebb 3 kártya adható ki.  
 

(2) A kérvényező köteles felmutatni: 
- igazolást az adott zónában lévő állandó vagy átmeneti lakcíméről, illetve bérleti 

szerződésről, amely ingatlanhoz/lakcímhez a parkolókártyát kéri (személyi igazolvány 
vagy állandó lakcím igazolása),  

- a gépjármű forgalmi engedélyét, amely igazolja, hogy az adott gépjármű tulajdonosa 
vagy birtokosa. Amennyiben a gépjármű nem képezi a kérvényező tulajdonát, 
a kérvényezőnek igazolnia kell, hogy jogosult a gépjárművet használni, 

- becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényezőnek nincs tartozása Komárom 
városa, illetve Komárom városa által alapított vagy létesített jogi személyek felé. 

 
(3) A kártya kizárólag M1 kategóriájú gépjárműhöz adható ki. 

 
(4) A kártya a kiadása napjától számított 1 éven át érvényes. 

 

(5) A kártya az állandó lakhely megváltozásával vagy a gépjárműhöz fűződő jogviszony 
megszűnésével érvényességét veszíti. Amennyiben a kártya ezekből az okokból veszti 
érvényességét, a kártya birtokosának visszajár a parkolókártya árának napokra 
kiszámított részarányos összege. 

 

(6) A kártya birtokosának halála esetén a kártya a birtokos elhalálozásának napján 
érvényességét veszíti. A kártya birtokosa örökösének visszajár a parkolókártya árának 
napokra kiszámított részarányos összege attól a naptól számítva, amikor a kártya 
birtokosának elhalálozásáról az üzemeltetőt írásban értesítették. 

 
10.§ 

„Komplett“ abonens parkolókártya 
 
(1) A „Komplett” abonens parkolókártya természetes és jogi személyek számára biztosít 

parkolási lehetőséget a zóna fizetett parkolóhelyén. Minden zónában érvényes, és a 
gépjármű rendszámához kötött. 
 

(2) A kérvényező köteles felmutatni: 
- személyazonosságot igazoló okmányt (személyi igazolványt), amennyiben a 

kérvényező természetes személy, cégjegyzéki vagy egyéb jegyzéki kivonatot, 
amennyiben a kérvényező jogi személy, 

- a gépjármű forgalmi engedélyét, amely igazolja, hogy az adott gépjármű tulajdonosa 
vagy birtokosa. Amennyiben a gépjármű nem képezi a kérvényező tulajdonát, 
a kérvényezőnek igazolnia kell, hogy jogosult a gépjárművet használni, 

- becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényezőnek nincs tartozása Komárom 
városa, illetve Komárom városa által alapított vagy létesített jogi személyek felé. 
 

(3) A kártya a kiadása napjától meghatározott időszakra, azaz egy éven vagy fél éven át 
érvényes. 

 
(4) A kártya birtokosának– ha a birtokos természetes személy – halála, illetve – ha a birtokos 

jogi személy – megszűnése esetén a kártya érvényességét veszíti. Amennyiben a kártya 
ezekből az okokból érvényességét veszti, a kártya birtokosának vagy jogutódjának 
visszajár a parkolókártya árának napokra kiszámított részarányos összege..  
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11.§ 
„Szenior“ parkolókártya 

 
(1) A „Szenior” parkolókártya a 65 év feletti, Komárom városában állandó lakhellyel 

rendelkező személyek számára adható ki a gépjármű rendszámához rendelve, és 
parkolási lehetőséget biztosít a zóna fizetett parkolóhelyén. Minden zóna területén 
érvényes. 
 

(2) A „Szenior” kártya nem ruházható át. Egy személy számára csak egy „Szenior” kártya 
adható ki. A kártya a kiadásától számított 1 éven át érvényes. 

 
(3)  A kérvényező köteles felmutatni: 

- igazolást állandó komáromi lakcímről,  
- igazolást arról, hogy elmúlt 65 éves,  
- a gépjármű forgalmi engedélyét, amely igazolja, hogy az adott gépjármű tulajdonosa 

vagy birtokosa. Amennyiben a gépjármű nem képezi a kérvényező tulajdonát, 
a kérvényezőnek igazolnia kell, hogy jogosult a gépjárművet használni, 

- becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényezőnek nincs tartozása Komárom 
városa, illetve Komárom városa által alapított vagy létesített jogi személyek felé. 
 

(4)  A kártya kizárólag M1 kategóriájú gépjárműhöz adható ki. 
 

(5) A kártya érvényét veszíti a birtokos állandó lakcímének megváltozása, a gépjárműhöz 
fűződő jogviszonya megszűnése vagy halála esetén. Amennyiben a kártya a fenti 
okokból veszíti érvényességét, birtokosának. illetve örökösének visszajár a 
parkolókártya árának napokra kiszámított részarányos összege. 

 
§ 11a 

 „Panzió“ parkolókártya 
 
(1) A szálláshelyet üzemeltető természetes vagy jogi személy kártyát vásárolhat a panzió 

vendégeinek parkolása céljából. 

(2) A kártya csak M1 kategóriájú gépjárműre adható ki.2) 

(3) Egy meghatározott szubjektumhoz csak 1 kártya adható ki. 
 
 

§11b 
 „Vállalkozó“ parkolókártya 

 
(1) A kérvényező lehet az a vállalkozó4, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes 

lakóhellyel, székhellyel vagy üzleti hellyel a fizető parkolási övezetben, de annak az 
ingatlannak a tulajdonosa vagy bérlője, amelyben vállalkozást vagy irodát működtet, 
vagy egyéb üzleti tevékenységet folytat, és erről tulajdoni lapot vagy bérleti szerződést 
nyújt be. 

(2) A kártya csak M1 kategóriájú gépjárműre adható ki. 2) 

(3) Egy meghatározott szubjektumhoz csak 1 kártya adható ki. 

 
 
 
 

                                                           
4
 a Tt. 513/1991 Kereskedelmi Törvénykönyv 2. §, 2. bekezdés 
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12.§ 
Parkolási díj 

 
(4) A kijelölt helyen ideiglenesen parkoló gépjármű parkolási díja ÁFA-val együtt a jelen 

ÁÉR szerint: 
 
a) parkolójegy: 
 

 
 

         Parkolójegyek 
 

 

Zóna Parkolási 
alapdíj 

60 percre 

Minimális 
parkolási díj 

összege 

Egésznapos 
jegy ára 

Ingyenes órák 

A1 0,90 eur 0,50 eur 6,50 eur - 

A2 0,50 eur 0,20 eur 4,00 eur - 

A3 0,50 eur 0,20 eur - Első óra 

A4 1,50 eur 0,50 eur - - 

A5 0,50 eur 0,20 eur - Első 2 óra 

 
b) „Lakos“ rezidens parkolókártya“: 
 

 „Lakos“ rezidens parkolókártya  

 Kártya ára/év 

1. gépjármű 10,00 eur 

2. gépjármű 100,00 eur 

3. gépjármű 300,00 eur 

 
c) „Komplett“ abonens parkolókártya: 

 

„Komplett“ abonens parkolókártya 

 Kártya ára  

éves 150,00 eur 

féléves 75,00 eur 

 
d) „Szenior“ parkolókártya: 
 

 „Szenior“ parkolókártya  

 Kártya ára  

éves 50,00 eur 

 
e) „Panzió“ parkolókártya: 
 

 „Panzió “ parkolókártya  

 Kártya ára  

éves 60,00 eur 

 
f) „Vállalkozó“ parkolókártya: 
 

 „Vállalkozó “ parkolókártya  

 Kártya ára  

éves 100,00 eur 

 
 



8 
 

(5) Az A1-es parkolózónában vásárolt parkolójegyek a megfizetett időtartamra az A2-es és 
A3-as parkolózónákban is érvényesek. Az A2-es parkolózónában vásárolt parkolójegyek 
a megfizetett időtartamra az A3-as parkolózónában is érvényesek. 

 
13.§ 

Felügyeleti szervek és bírságok 
 

(1) A jelen általános érvényű rendelet betartását az alábbi szervek végzik: 
a) városi rendőrség, 
b) az üzemeltető megbízott alkalmazottai. 

 
(2) A jelen általános érvényű rendelet rendelkezéseinek megszegése külön jogszabályok 

szerinti bírságot von maga után.5 
 

 
MÁSODIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 
(1) A jelen általános érvényű rendeletet a Komáromi Képviselő-testület 2020.11.05-én 

hagyta jóvá.  
 

(2) A jelen általános érvényű rendelet 2021.01.01-jén lép hatályba. 
 
(3) A jelen általános érvényű rendelet hatálybalépésével megszűnik a 2014.04.09-én 

elfogadott (2014.07.01-jén hatályba lépett) Gépjárművek parkolási alapszabályai 
Komárom város kijelölt területein című dokumentum. 

 
(4) A 2021.01.01-je előtt kiadott parkolókártyák továbbra is érvényesek. 

 
 

 
 

Mgr. Keszegh Béla 
    polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
5
 Elsősorban: A közúti közlekedésről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2009 Tt. sz. 

törvény, a közutakról szóló 135/1961 Tt. sz. törvény (közúti törvény), a szabálysértésekről szóló 372/1990 Tt. sz. 
törvény, a községi önkormányzatokról szóló 369/1990 Tt. sz. törvény 


