1. zóna

Szent István körút páros oldala
- Jászai Mari tér - Carl Lutz rakpart
- Népfürdő utca - Róbert Károly körút páratlan oldala Vágány utca - vasút- Bulcsú utca páratlan oldala
- Lehel utca páros oldala - Lehel tér
- Váci út által határolt terület, valamint a Szabolcs köz

zóna határ
a várakozási engedély
nem érvényes

XIII. Kerületi Önkormányzat
2018. évi várakozási engedély

1. zóna:
– A gazdálkodói engedély csak a gazdálkodói parkolókártyával megváltott parkolójeggyel vagy mobilparkolással együtt jogosít parkolásra.
– A parkolási engedély nem jogosít fel a parkolóhely kizárólagos használatára, és nem mentesít a
KRESZ szabályainak betartása alól. A parkolási engedéllyel való visszaélés az engedély visszavonásával jár. Év közben bevont engedély a kiadás évében nem pótolható.
– A megrongálódott engedélyt ki kell cseréltetni. Az érvényét vesztett - üzembentartó elköltözött, eladta
a járművet, elhunyt - parkolási matricát a szélvédőről el kell távolítani. Az eltávolított matricát az ügyfélszolgálaton haladéktalanul le kell adni!
– A kiadott matrica érvényessége 2019. január 31., amennyiben az a gépkocsi első szélvédőjén (jobb
alsó sarok) jól látható módon van kihelyezve.
Az Ön engedélye a XIII. kerület:
Szent István körút páros oldala - Jászai Mari tér - Carl Lutz rakpart - Népfürdő utca - Róbert Károly körút páratlan oldala - Vágány utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Bulcsú utca páratlan oldala - Lehel utca páros oldala - Lehel tér - Váci út által határolt terület, valamint a Szabolcs
közben (beleértve a zónát határoló utakat és tereket) jogosít díjmentes parkolásra a hátoldalon látható
térképvázlat szerint.

2. zóna

zóna határ
a várakozási engedély
nem érvényes

Róbert Károly krt. páros oldala - Duna folyam pesti ága - Újpesti vasúti összekötő híd
- Balzsam utca - Kámfor utca - Tatai utca páros oldala - Szegedi út páratlan oldala
- Dévényi utca páros oldala

XIII. Kerületi Önkormányzat
2018. évi várakozási engedély

2. zóna:
– A gazdálkodói engedély csak a gazdálkodói parkolókártyával megváltott parkolójeggyel vagy mobilparkolással együtt jogosít parkolásra.
– A parkolási engedély nem jogosít fel a parkolóhely kizárólagos használatára, és nem mentesít a
KRESZ szabályainak betartása alól. A parkolási engedéllyel való visszaélés az engedély visszavonásával jár. Év közben bevont engedély a kiadás évében nem pótolható.
– A megrongálódott engedélyt ki kell cseréltetni. Az érvényét vesztett - üzembentartó elköltözött, eladta
a járművet, elhunyt - parkolási matricát a szélvédőről el kell távolítani. Az eltávolított matricát az ügyfélszolgálaton haladéktalanul le kell adni!
– A kiadott matrica érvényessége 2019. január 31., amennyiben az a gépkocsi első szélvédőjén (jobb
alsó sarok) jól látható módon van kihelyezve.
Az Ön engedélye a XIII. kerület:
Róbert Károly krt. páros oldala - Duna folyam pesti ága - Újpesti vasúti összekötő híd - Balzsam utca - Kámfor utca - Tatai utca páros oldala - Szegedi út páratlan oldala
- Dévényi utca páros oldala által határolt területen (beleértve a zónát határoló utakat és tereket)
jogosít díjmentes parkolásra a hátoldalon látható térképvázlat szerint.

