
 

 
 
 
 
 
 

Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től 
érvényes parkolási rendjéről 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: 

 

Váci Városfejlesztő Kft. 

2600 Vác, Köztársaság út 34. 

Telefon: 06-27/510-107 
 
 
 



 

 

 

I. Ügyfélszolgálat 

Vácon a felszíni parkolási bérletek megvásárlására 2018. január 17-től van 

lehetőség. 

Ügyfélfogadás helye: Vác, Zrínyi utca 9., G ép. 
Ügyfélfogadási rend: 

  

Hétfő: 14.00-18:00 

Szerda: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 

 

Telefon: 06-27/311-661 

 
 

II. Parkolási díjtételek, üzemeltetési idő 
 

 
 

 

Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető várakozóhelyek üzemeltetési ideje: 
- hétfőtől - péntekig 8:00 – 18:00 óráig 

- szombaton 8:00 – 12:00 óráig 

- vasárnap és ünnepnapokon díjmentes. 
Üzemeltetési időn kívül az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető 

várakozóhelyeken nem kell várakozási díjat fizetni. 



 

 

Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető várakozóhelyeken jegykiadó automata 
által kiadott jegyen feltüntetett ideig, minimum 15 percre váltott jeggyel lehet 

várakozni. Az első 15 perc 10 Ft összeg befizetésével vehető igénybe. Az 1-es 

díjzónában megváltott jegy az érvényességi időn belül a 2-es díjzónában is 
felhasználható. 

A 2-es díjzónában megváltott jegy csak a 2-es díjzónában érvényes. 

 

 

III. Parkolási zónák 

 

Vác Város Önkormányzat 32/2017.(XII.15.) sz. rendeletének 1. sz. melléklete  

 

Táblával kijelölt fizető parkolóhelyek Vác városában: 

 

1-es zóna 

- Görgey utca a Posta park és a Báthori utca között, 

- Posta park mindkét oldala a Csányi krt. és a Görgey utca között, 

- Zichy Hippolyt utca a Görgey utca és Báthori utca között, 
- Köztársaság út a Petróczy u., Rév köz között, 

- Szentháromság tér teljes egészében, 

- Piarista utca teljes hosszában, 
- Tornyos Pál utca teljes hosszában, 

- Kossuth utca teljes hosszában, 

- Kossuth tér, 

- Althann Frigyes utca a Cházár utcától a Dr. Csányi L. krt-ig, 
- Eötvös utca a Tornyos utca és Althann utca között, 

- Káptalan u. Konstantin tértől a Kossuth térig. 

 
2-es zóna 

- Társadalombiztosítási székház melletti parkoló, 

- Erzsébet utca a buszpályaudvar és a Szent János utca között, 

- Zrínyi utca a buszpályaudvar és a Szent János utca között, 
- Konstantin tér, 

- Galcsek u. 8-12. előtti kiépített parkoló, 

- Jókai u., teljes hosszában, 
- Madách u., teljes hosszában, 

- Szent János u. Zrínyi u. és a Dr. Csányi L. krt. között, 

-Köztársaság út a Szent János utcától az Althann Frigyes utcáig- 

 
Mélygarázs (Vác 3208/A. hrsz.) 

 



 

 

IV. Havi és éves bérletek díjtételei 
 

 

 
 

 

V. Kedvezményes bérletekre vonatkozó egyéb előírások 
 

 

Felszíni parkolásra és a mélygarázsban történő parkolásra is vonatkozik:  

 

11. § (8) A bérlet kiadásának feltétele a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó 

gépjárműadó befizetésének igazolása. 

 
A mélygarázsban történő parkolásra vonatkozik: 

10. § (12) A mélygarázs övezetében lakóhellyel és tartózkodási hellyel 

rendelkező, de az ingatlanon belül gépkocsi beállóval nem rendelkező 
magánszemélyek a mélygarázsban kedvezményes bérlettel parkolhatnak. A 

kedvezmény mértéke az első gépjármű esetében a 2. sz. mellékletben 

meghatározott bérletárak 70 %-a, a második gépjármű esetében a 2. sz. 

mellékletben meghatározott bérletárak 40 %-a. 
(13) A (12) bekezdésbe foglalt bérlet kiadásának feltétele a jegyző által kiállított 

és az üzemeltető részére átadott jogosultságot bizonyító igazolás.  

 

Forrás: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek 

igénybevételének rendjéről. 

 



 

VI. Mélygarázs 

 
Mélygarázs nyitva tartás: 00.00–24.00 
 
A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni: 

a) a helyszínen váltott vonalkódos jeggyel, 

b) nappali bérlettel 06.00-18.00 óráig, 

c) éjszakai bérlettel 18.00-6.00 óráig, 
d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig, 

e) kombinált bérlettel (mely a térfelszínen és a mélygarázsban történő parkolásra 

is jogosít) 

0.00-24.00 óráig. 
 

PARKOLÁSI DÍJ: 00-24-ig 200Ft/óra 
 
A minimum fizetendő idő 1 óra. Az ezt követő minden megkezdett félóra esetén 

az óradíj felét kell fizetni (Az ár tartalmazza az áfát.)A díjfizető automata 

bizonylatot ad, Áfa-s számlaigényt a Parkoló kezelőszemélyzeténél lehet jelezni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parkolójegyét jól tegye el! 

 
A mélygarázsba való visszatéréskor a parkolójeggyel tud az ajtóknál lévő 

leolvasást követően belépni! 
Elvesztésekor az ajtóknál lévő kommunikációs gombot megnyomva jelezni tud a 

parkoló kezelőinek, hogy engedjék be. Ezt követően pótjegyet kell váltania. 

 


