Tisztelt siófoki lakos, kedves vendégünk!
Városunkban a közterületi fizetőparkolókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
Városőrség (továbbiakban: Városőrség) üzemelteti és ellenőrzi.
Címünk: Siófoki KÖH Városőrség, 8600.Siófok, Fő tér 1.
Telefon:
+36-84/504-125
Parkoló automata probléma bejelentése:
+36-30/605-4906
e-mail:
varosorseg@siofok.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 7,30-12.00, 13.00-16,00 óráig
péntek:
7.30-12.00 óráig
Pénztárzárás: hétfő, szerda 15.30
péntek:
12.00
Változások 2022. március 1-től!
Díjköteles várakozási területek
A díjköteles várakozási területek Siófok Város Önkormányzata Parkolási Rendeletének előírásai
szerint kerülnek kijelölésre, I. és II. díjövezetbe besorolásra.
Városközpont: Egész éves díjkötelezettség

2022. március 01-től a Kele u. és a Tanácsház u. sarkán lévő parkolóhely is díjköteles lesz
II. díjövezeti besorolással.

Díjköteles időszakok éves üzemeltetésű parkolókban:
Szezonon kívül szeptember 16. és május 14. között
Munkanapokon: 7:00-18:00 óráig,
Szezonban május 15. és szeptember 15. között:
hétfőtől vasárnapig: 0:00-24:00 óráig kell parkolódíjat fizetni
Balaton part: szezonális díjkötelezettség:

Díjköteles időszak szezonális üzemeltetésű parkolókban:
Az I. és II. díjövezetbe sorolt Balaton parti szezonális parkolók május 15. és szeptember 15. között
hétfőtől vasárnapig 0:00 és 24:00 óra között díjkötelesek.

Díjosztályok
1. Díjosztály
Személygépkocsi (Jellemzően az 5,5 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó
járművek).
2. Díjosztály
Autóbusz (5,5m-nél hosszabb 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek)
A 2. díjosztályba tartozó járművek csak az arra kijelölt parkolóhelyeken várakozhatnak díjfizetés
ellenében.
Fontos változás, hogy 2022. március 1-től zöld rendszámmal rendelkező, vagy a jogszabályi előírások
alapján arra jogosult környezetkímélő járművek nem használhatják díjmentesen Siófok város
fizetőparkolóit.
Díjmentes időszakok
A siófoki közterületi fizető parkolókat a díjköteles időszakokon kívül, továbbá az államilag elismert
ünnepnapokon, valamint december 24. - január 2. között díjfizetés nélkül lehet használni.
Díjfizetés
Parkolójegyet elsősorban az e célra felállított jegykiadó automatákból lehet vásárolni, az automatán
feltüntetett magyar forint érmékkel.
A parkoló automaták alapértelmezett beállítása a személygépkocsi díjosztály, ebben az esetben nincs
más teendő, mint az érméket bedobni a megfelelő várakozási időtartam elérésekor a jóváhagyás gomb
megnyomásával a jegyet kinyomtatni. Amennyiben a gépjármű a 2. díjosztályba tartozik, úgy az
automatákon olvasható tájékoztató alapján a jegyvásárlás előtt tarifát kell változtatni.
Mobiltelefonról is rendezhetjük a parkolási díjat.
Bővebb információ: Parkolás - Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (nmzrt.hu)
Alapdíjak óránként:
Díjköteles időszak

I. díjövezet

II. díjövezet

május 15.- szeptember 15. személygépkocsi

480,- Ft/óra

360,- Ft/óra

szeptember 16.-május 15. személygépkocsi

360,- Ft/óra

200,- Ft/óra

május 15.- szeptember 15. busz, tehergépkocsi

1.200,- Ft/óra

1.200,- Ft/óra

szeptember 16.-május 15. busz, tehergépkocsi

600,- Ft/óra

600,-Ft/óra

Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák.
A fizetendő díjak nem egységesek. Az I. díjövezetre megváltott jegyek érvényességi idejükön belül
bármelyik önkormányzati közterületi parkolóban felhasználhatók, a II. díjövezetre váltott jegyek
viszont nem érvényesek az I. díjövezetben. Legrövidebb várakozási idő: 15 perc. Ezen túlmenően a
várakozási idő hossza nem korlátozott.
Bármely magánszemélynek és vállalkozásnak lehetősége van teljes árú parkoló-bérletek vásárlására is.
Bérlet csak személygépkocsi díjosztályú gépjárműre váltható!

2022. március 1-től online regisztrációt és bérletvásárlást is biztosítunk ügyfeleinknek. További
információ: Parkolás - Siófok Város Hivatalos Weboldala (siofok.hu)
A bérlet csak a vásárláskor rögzített rendszámú gépkocsira érvényes, bármilyen módosítás csak
személyesen intézhető ügyfélszolgálatunkon.
Fontos változás, hogy 2022. március 1. után váltott bérletekkel az alábbi táblázat szerinti várakozási
területek díjköteles időszakban nem vehetők igénybe! A március 1. előtt megvásárolt bérletek
érvényességi idejükön belül az eddigi feltételekkel használhatók.
Parkoló bérlet felhasználhatósága alól kivett várakozási területek
Üzemeltetési idő
Várakozási
terület
szezonon
Sorszám
Várakozási terület helye
jellege
kívül

1.

2.

3.

Városház tér 1. (Városháza
és
Termofok
Kft
épületének északi oldalán)
szezon: 05.15 - 09.15
Városház tér 2. (Tanácsház
éves
utca 1-3, Sió utca 19-21.,
Termofok-Sió Kft. épületek
által határolt közterület
Hrsz.: 6296)
szezon: 05.15 - 09.15
Hajóállomás (Mártírok útja
6753.hrsz.)
szezonális
szezon: 05.15 – 09.15 –ig
Porecs tér
szezon: 05.15 – 09.15 –ig

szezonális

szezonban

hétfőpéntek
0.00-24.00 óráig
7.00- 18.00 óráig

ingyenes

0.00-24.00 óráig

ingyenes

0.00-24.00 óráig

Parkoló-bérlet árak
PARKOLÓ-BÉRLET ÁRAK
TELJESÁRÚ BÉRLET
Érvényesség

Éves bérlet
(1 év)

Havi bérlet
(1 hónap)

KEDVEZMÉNYES BÉRLET
Díj

Érvényesség

Díj

80 000,- Ft+áfa

Éves bérlet (1 év)
Teljes Díjövezeti (I. és II.
40000,- Ft+áfa
díjövezet, kivéve a kivett
övezeteket)
II. várakozási díjövezeti
20000,- Ft+áfa
(kizárólag II. díjövezet)

12 000,- Ft+áfa

-------

-----

Parkolási kedvezmények:
A Siófok kártyával történő kedvezményes jegyvásárlás 2022. március hónap folyamán kivezetésre
kerül, helyette előzetes regisztráció után a Siófokon lakóhellyel rendelkező természetes személyek
részére a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül biztosítunk 50% kedvezményt az aktuális
díjakból, továbbá kedvezményes bérletvásárlásra is lehetőségük van.
Munkáltatói igazolással saját üzemben tartású 1 db. gépjárműre munkavállalói bérlet vásárlására
jogosultak a Siófoki KÖH és az Önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói. A bérletek ára
megegyezik a lakossági kedvezményes bérletek árával.
A Siófokon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, legalább 50 főt foglalkoztató, gazdasági
társaságok részére, a tulajdonukban vagy használatukban lévő gépkocsikra, társaságonként
legfeljebb négy darab, forgalmi rendszámhoz kötött, kedvezményes éves bérlet vásárolható. A
bérlet ára a teljes árú bérlet 50%-a.
A központi társasházak kedvezményes parkoló bérletének feltételei változatlanok maradnak.

Jogosulatlan igénybevétel
A fizető parkolók jogosulatlan használatért pótdíjat kell fizetni. A parkolójegyet mindig az első szélvédő
mögött jól láthatóan kell elhelyezni.
A pótdíjat az elektronikus ellenőrző eszközök automatikusan számolják a díjköteles időszak és az egy
órai várakozási díj alapján a Parkolási Rendelet előírásai szerint. A fizetési felszólítást és a befizetési
postautalványt mindig piros színű pótdíjtasakban helyezik el a szélvédőre az ellenőrző közterületfelügyelők A pótdíj kiszabásának időpontjától 5 percen belül megváltott parkolójegy, vagy elindított
mobilparkolás ügyfélszolgálat felé 5 napon belül történő igazolása esetén a pótdíj törlésre kerül naptári
évenként 2 alkalommal, amennyiben a gépjárműre nincs pótdíjtartozás.

2022. március 1-től lehetőséget biztosítunk a parkolási pótdíj esetek adatainak online
megtekintésére, továbbá a pótdíj elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Elérhetőség: Parkolás - Siófok Város Hivatalos Weboldala (siofok.hu)

