Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
17/1998. (V. 20.) rendelete
a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
Egységes szerkezetben
Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet

I. rész
Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet célja a helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken a közúti járművel történő várakozás biztosítására
vonatkozó kötelező önkormányzati közfeladat ellátásának megszervezésével a
belvárosi zsúfolt várakozóhelyek tehermentesítése, a parkolni szándékozók
számára megfelelő forgási sebesség biztosítása, a városközpont és egyéb
idegenforgalmi centrumok elérhetőségének javítása, fizető várakozóhelyek
kijelölésével és használatuk szabályozásával.
2. §

(1)

A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi
közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken létesített
illetőleg kijelölt fizető várakozóhelyekre terjed ki, beleértve a fizető
várakozóhely területén külön kijelölt / KRESZ 115. sz. ábra / a
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhelyeket is. A fizető
várakozóhelyek övezetenkénti felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)

A fizető parkoló zónák területének kiterjesztésére, valamint az övezeti besorolás
megváltoztatására - az illetékes bizottságok javaslata alapján - a Közgyűlés
jogosult.
A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személygépkocsira, autóbuszra,
három- vagy négykerekű motorkerékpárra, valamint három- vagy négykerekű
segédmotoros kerékpárra, és a maximum 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsira, melyek a 2. szakasz (1) bekezdésében foglaltak
szerinti várakozóhelyet használják, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.
3. §

(1)

A rendelet hatálya nem terjed ki:
a./
b./

a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre
a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre
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c./
d./
e./

segéd motorkerékpárokra, motorkerékpárokra és kerékpárokra
a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárműveire
a fegyveres erők és testületek azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott
járművekre

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a./
b./

c./

d./

a mozgáskorlátozott személy - illetőleg az őt szállító jármű - a kijelölt fizető
parkolóban díjfizetési kötelezettség nélkül várakozhat.
A jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt illeti meg, aki lakóhelye
szerint illetékes egészségügyi hatóságtól erre engedélyt kapott és
járművében, az első szélvédő mögött, jól látható módon, az engedélyt
elhelyezte.
Az egészségügyi hatóságtól kapott jogosultságra utaló engedélyt nemcsak a
mozgáskorlátozott személy járművében, hanem a mozgáskorlátozott
személyt szállító járműben - a szállítás időtartamára - is el lehet helyezni.
A mozgáskorlátozott személy a jogosultságát a parkolót üzemeltető
felszólítására a jogosultságot igazoló mozgáskorlátozottak részére kiállított
parkolási igazolvánnyal köteles igazolni.
II. rész
Fizető várakozóhelyek üzemeltetése
4. §

(1)

A fizető parkolókban a közúti járművel való várakozás biztosítását célzó
közszolgáltatást az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés
alapján az általa alapított gazdasági társaság, az EVAT Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3., Cg. 1010-020014) látja el.

(2)

Aszolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(3)

A fizető várakozóhelyek területén, a gépjárművekben keletkezett károkért az
üzemeltető nem vonható felelősségre.

(4)

A fizető várakozóhelyeket üzemeltetőnek - az általa elhelyezett “ Kijelölt
várakozóhely “ / KRESZ 110. számú ábrától a114. számú ábráig /, illetve külön
szöveges tájékoztató táblán - fel kell tüntetnie.
•
a tábla hatálya alatt várakozó díjfizetési kötelezettségét,
•
a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát,
•
a várakozási díj és a pótdíj összegét,
•
a várakozási díj megfizetésének módját,
•
a díj és a pótdíj szedésére feljogosított szerv, illetőleg személy nevét
és címét.
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(5)

A fizető várakozóhelyeket üzemeltetőnek el kell látnia a tájékoztatási
kötelezettségét (az Ady E. utcai buszparkolóhoz irányítás) a Petőfi téren és az
Egészségház utcában lévő, turista buszok számára kijelölt megállóhelyeken is
állandó személyzet biztosításával május 01. - szeptember 30. közötti időszakban
minden nap 8 órától 18 óráig.

(6)

A 7. szakasz (1) bekezdésében meghatározott díjat, és a megfizetendő pótdíjat az
üzemeltető útján kell megfizetni.
5. §

(1)

Az egész évben üzemelő fizető parkolók üzemeltetési ideje:
- munkanapokon 8 - 17 óráig
- szombaton 8 - 13 óráig
Petőfi tér, Fürdő utca, Csákány utca,
október 01- április 30.
- munkanapokon 8 - 17 óráig
- szombaton 8 - 13 óráig
május 01- szeptember 30.
- minden nap 8-18 óráig
Az idényjellegű parkolók üzemeltetési ideje: május 01. - szeptember 30.
- az Ady E. utcában minden nap 8 órától 18 óráig,
- a Szépasszony-völgy területén minden nap 12 órától 20 óráig.

(2)

Az üzemeltetési idők megváltoztatásáról az üzemeltető a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel - előzetesen tájékoztatni köteles.

(3)

A fizető parkolókban várakozni az üzemeltetési idő alatt csak jelen rendelet
szabályai szerint lehet.

(4)

Az üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell parkolási díjat fizetni.
6. §

(1)

A parkolójegy kiadó automatákkal felszerelt fizető várakozóhelyeket az
automatáknál váltott parkolójeggyel vagy az üzemeltető által kiadott bérlettel
vagy kedvezményes parkolási engedéllyel, mobiltelefon útján vagy bankkártya
igénybevételével megfizetett parkolási idővel lehet igénybe venni, kivéve, ha a
jogszabály másként rendelkezik.

(2)

Az automatánál megváltott parkolójegy csak a rajta feltüntetett helyre és a
jegyen feltüntetett időtartamra, a bérletjegy és a kedvezményes parkolási
engedély pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3)

A megváltott jegyet, bérletet, mobiltelefonos parkolásra utaló matricát, valamint
a kedvezményes parkolási engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött a
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műszerfalon, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak
érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.
(4)

A parkolójegyet a díjövezetnek s a kívánt parkolási időtartamnak megfelelő
névértékben kell megváltani.

(5)

A parkolójegy kiadó automatákkal fel nem szerelt parkolók, az üzemeltetési idő
alatt, a helyszínen a parkoló üzemeltetőjénél váltott jeggyel használhatóak.

(6)

A parkolójegy kiadó automatákkal fel nem szerelt parkolók csak az adott
parkolóra kiállított kedvezményes parkolási engedéllyel, vagy a parkoló
üzemeltetőjénél váltott jeggyel használhatók az üzemeltetési idő alatt.
III. rész
Fizető várakozóhelyek használati díjai
7. §

(1)

A parkolásért fizetendő várakozási alapdíjak, pótdíjak, bérletjegyek,
kizárólagos használatért fizetendő díjak és nem rendeltetésszerű
használatért fizetendő díjak mértékét – az üzemeltető javaslatára az
illetékes bizottságok előzetes egyetértésével - a Közgyűlés állapítja meg.1
Óránként Bruttó (Ft)
Kiemelt övezet
I. övezet
II. övezet
III. övezet
Bazilika parkoló:
III. övezet napi díj:
Knézich Károly út napi díj:

360,360,280,200,200,600,800,-

(2)

Az egyes parkolóhelyeken váltható díjtételek minimális mértékét a közúti
közlekedésről szóló törvény előírásai határozzák meg.

(3)

Az idényjellegű parkolók várakozási díjai (bruttó, Ft):
Szépasszony-völgy:

1

Személygépkocsi esetén:
Óránként
Félnapi jegy (4 óra):
Napijegy (8 óra):

200,800,1600,-

Autóbusz esetén:
Félnapi jegy (4 óra):
Napijegy (8 óra):

1500,3000,-

Hatályos: 2013. július 01. napjától. Beillesztette: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet
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Ady E. utcai buszparkoló:
Napijegy (10 óra)

Félnapi jegy (5 óra) bruttó 1500,- Ft
bruttó 3000,- Ft.

(4)

A várakozási alapdíjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni.

(5)

Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás
alapján a városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra,
csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

(6)

Aki a parkolót jogosulatlanul használja - parkolójegy vagy parkolási engedély,
bérlet, vagy mozgáskorlátozottak részére kiállított parkolási igazolvány nélkül,
érvénytelen jeggyel vagy engedéllyel, bérlettel, vagy mozgáskorlátozottak
részére kiállított parkolási igazolvánnyal, nem érvényes mobiltelefonos
személyes parkoló órával, illetve nem e rendeletben meghatározott módon
elhelyezett jeggyel, engedéllyel, bérlettel, vagy mozgáskorlátozottak részére
kiállított parkolási igazolvánnyal, mobiltelefonos parkolásra utaló matricával
parkol – várakozási díjat és pótdíjat köteles fizetni

(7)

Bérlet 30 napon belül történő utólagos bemutatása esetén a kiemelt övezetben
meghatározott óradíj mindenkori összegének kétszeresének megfelelő kezelési
költséget kell fizetni.
IV. rész
Kizárólagos, illetve nem rendeltetésnek megfelelő fizető várakozóhelyek
használata
8. §

(1)

Amennyiben a fizető várakozóhelyet kizárólagosan, vagy nem rendeltetésének
megfelelően használják, / építőanyag tárolása, felvonulási terület / megváltási
díjat kell fizetni.

(2)

A megváltási díjat a kérelmezőnek előre kell kifizetnie.

Kizárólagos, illetve nem rendeltetésszerű használat megváltási díjai:
__________________
Várakozóhely / hó
az alapdíj 150 - szerese
1/2 évre / 183 nap /
a 6 havi díj összegének 95%-a
(mód: 16/2002. (VI. 21) rendelet, hatályos 2002. július 1-től)
1 évre / 365 nap /

12 havi díj összegének 90%-a
(mód: 16/2002. ( VI. 21) rendelet, hatályos 2002. július 1-től)
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(3)

Kizárólagos használatnál az engedély 30 napnál rövidebb időre és egy évnél
hosszabb időre nem adható.

(4)

Nem rendeltetésszerű használatnál és egy hónapnál rövidebb időtartam esetén a
díj a havi díj időarányos része.

(5)

A kizárólagos, illetve nem rendeltetésszerű igénybevételt kérelemre az
üzemeltető biztosíthatja.

(6)

Fizető várakozóhelyekre kiadott kizárólagos engedélyek száma, az adott
parkolóhelyen lévő összes fizető várakozóhelyek számának legfeljebb 33 % - a
lehet.

(7)

Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos, illetve a nem rendeltetésszerű
igénybevételű használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható.

(8)

A kizárólagos használat biztosítása érdekében a városban egységes kialakítású
parkolásgátló elhelyezéséről - a használati díj megfizetése után - a használó
gondoskodik. A parkolásgátló elhelyezésének és üzembeállítását követően
javításának, cseréjének költségei a használót terhelik.

(9)

Az a kereskedelmi szálláshelyet üzemeltető, aki a kizárólagos használatra
igényelt fizető parkoló vagy az általa létesített parkoló használatában
akadályoztatva van (építkezés, útlezárás), az akadályoztatás időtartamára az
adott fizető parkolóra érvényes parkoló bérletet vásárolhat változó forgalmi
rendszámra. A kiadható parkoló bérlet száma nem lehet több, mint a
kizárólagos használatra igényelt fizető parkoló vagy a kérelmező által létesített
parkolóhelyek száma.
V. rész
Kedvezményes parkolási engedélyek
9. §

(1) A belváros területén (északon a Csiky Sándor utca, Széchenyi utca, Árva köz,
keleten az Eger Patak, Kossuth Lajos utca, Egészségház utca, délen a Klapka György
utca, Hatvani kapu tér, Szvorényi utca, Sóház utca, nyugaton az Arany János utca,
Trinitárius utca, Törvényház utca, Barkóczy utca által határolt terület) és a Markhot
Ferenc úton, a Knézich Károly úton, Tűzoltó téren, Szúnyog közben, a Kossuth
Lajos utcának az Eger pataktól keletre eső részén, az Almagyar utcában, a Szálloda
utcában, a Stadion utcában, a Bartók B. téren, a Neumayer utcában, a Törvényház
utcának a Barkóczy úti kereszteződésétől a Vörösmarty út irányába eső részén, a
Dr. Nagy János utcában, a Rózsa Károly utcának a Barkóczy úti kereszteződéstől a
Vörösmarty útig terjedő szakaszán, és a Csiky Sándor utcának a Barkóczy úti
kereszteződéstől a Vörösmarty útig terjedő szakaszán közvetlen a fizető
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várakozóhely mellett bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek
kedvezményes parkolási engedélyre jogosultak:
- ha a gépjármű tulajdonosának bejelentett lakcíme megegyezik a gépjármű
forgalmi engedélyében feltüntetett címmel,
- és az érintett ingatlanhoz nem tartozik gépjármű tárolására alkalmas épület
vagy terület, amit az üzemeltető az engedély kiadása előtt jogosult ellenőrizni.
(2)

Kedvezményes parkolási engedély kiadására csak az üzemeltető jogosult.

(3)

A kedvezményes parkolást biztosító, naptári évre szóló engedélyeket –
kérelemre – az alábbi használati díjak megfizetése után állítja ki az üzemeltető:

(3)

A kedvezményes parkolást biztosító, naptári évre szóló engedélyeket –
kérelemre – az alábbi használati díjak megfizetése után állítja ki az üzemeltető:
__________________
Bruttó
1. parkolási engedély / év 4.000,- Ft
2. parkolási engedély / év 18.000,- Ft

(4)

Ingatlanonként 2 db kedvezményes parkolási engedélynél több nem adható.

(5)

A naptári évre szóló engedélyben bekövetkezett adatváltozás esetén az új
engedély kiállításának díja a mindenkori kiemelt övezet díjának kétszerese.

(6)

A kedvezményes parkolási engedély kiállításának előfeltétele az önkormányzati
adóhatóság igazolása arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a
kérelmező helyi adó bevallási kötelezettségének eleget tett, és nincs helyi adó
hátraléka. Amennyiben a kérelmező a bevallási kötelezettségét elmulasztotta,
illetve helyi adó hátraléka van, részére kedvezményes parkolási engedély csak a
befizetési kötelezettség teljesítését követő hónap első napjától adható.

(7)

A kedvezményes parkolási engedélyen fel kell tüntetni a jármű rendszámát, az
igénybevehető parkoló/k/ megjelölését, valamint az érvényesség időtartamát.

(8)

A kedvezményes parkolásra jogosító engedélyeket a lejáratot követő három
munkanapon belül meg kell újíttatni vagy le kell adni.

(9)

A kedvezményes parkolási engedéllyel rendelkezők, ha az engedélyen
rögzítetteknek eleget téve parkolnak, időkorlátozás nélkül várakozhatnak.
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VI. rész
Bérletrendszer
10. §
(1)

A várakozási alapdíj egy hónapra és egy évre előre - bérletjeggyel – egy
összegben is megfizethető. A bérlet az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában
vásárolható meg.

(2)

A bérletjegy kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési
kötelezettség alól mentesít. A Bérletjegy nem jogosít a Knézich Károly utcában
kialakított parkolóhelyek használatára.

(3)

A minden parkolóra érvényes bérletjegy, a rajta feltüntetett korlátozásokkal,
(rendszám, övezet, érvényességi idő) minden automatával felszerelt és
automatával fel nem szerelt fizető parkolóban mentesíti a gépjármű vezetőjét a
helyszíni díjfizetési kötelezettség alól.

(4)

A bérletek árai övezetenként kerülnek meghatározásra. A magasabb kategóriájú
övezetre váltott bérletek az alacsonyabb kategóriájú övezetekben is érvényesek.

Havi bérlet
Éves bérlet

Kiemelt övezet
10 080
105 840

I. övezet
5 760
60 560

II. övezet
4 320
45 100

III. övezet
1 600
16 000

Szezonális: Idegenforgalmi szezonban, azaz június 01-től szeptember 01-ig
Szezonon kívül: Idegenforgalmi szezonon kívül, azaz szeptember 01-től június
01-ig.
Éves bérletjegy:
Egy naptári évre megváltás esetén a havi díjak összegéből 15 % kedvezmény jár
Félévre történő megváltás esetén a havi díjak összegéből 8 % kedvezmény jár
(5)

A havi bérletjegy a rajta feltüntetett hónap 1 napjának 00 órájától – a következő
hónap 3. napjának 24. órájáig érvényes.

(6)

Az éves bérletjegy a rajta feltüntetett év január 1 napjától - ugyanazon év
december 31. napjáig érvényes.

(7)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése tagját megbízatása időtartamára
természetbeni juttatásként 1 db kiemelt övezetre kiállított bérletjegy illeti meg.
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VII. rész
Ellenőrzés
11. §
(1)

A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj
megfizetését az üzemeltető, valamint a közterület-felügyelet bármikor jogosult
ellenőrizni.

(2)

Jogosulatlan használatért a rendelet 7. szakasza szerint várakozási díjat és
pótdíjat kell fizetni.

(3)

A pótdíjfizetési felszólításon fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló
helyét, a gépjármű rendszámát, valamint a pótdíjfizetésre okot adó esemény
megnevezését és a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat.

(4)

A (3) bekezdés szerinti a várakozási díjat és pótdíjat postai készpénz átutalási
megbízással vagy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában készpénzben kell
leróni.

(5)

A várakozási díj és/vagy pótdíj 30 napon túli meg nem fizetése esetén az
üzemeltető annak behajtása érdekében, saját nevében köteles intézkedni. Az
üzemeltető saját nevében jogosult a fizetést elmulasztó gépjármű
üzemeltetőjével szemben díjigényt érvényesíteni.
VIII. rész
12. §
A Szépasszonyvölgy fizető övezetre vonatkozó külön rendelkezések

(1)

A Szépasszonyvölgy fizető övezetre vonatkozó külön rendelkezések területileg a
Kőkút út -Szépasszony-völgy út által határolt 7737/8 hrsz-ú terület déli részére
irányadóak.

(2)

A fizető övezetben parkolójegy kiadó automata helyett kézi jegykezelés
működik, a terület határát jelző fizikai akadállyal.

(3)

A parkolási idő kezdete az az időpont, amikor a gépjármű vezetője a
parkolóőrtől a parkolószelvényt átveszi, a pakolási idő vége az az időpont,
amikor a parkolószelvényt a parkolóőr részére visszaadásra kerül. A
parkolószelvényen fel kell tüntetni a gépjármű rendszámát, a parkolási idő
kezdő és befejező időpontját. A parkolószelvényt a gépjárműben az első
szélvédő mögött, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak
érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.

(4)

A parkolási idő a parkolás megkezdésétől számított 30 percig ingyenes. Ha a
parkolási idő meghaladja a 30 percet, a 7. szakasz (3) bekezdésében
megállapított parkolási díjat kell megfizetni a teljes tartózkodási időre.
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(5)

Nem kell parkolási díjat fizetnie annak a gépjárművezetőnek, aki a 3770/2 hrszú utat átmenő forgalom céljára használja.

(6)

A 3770/2 hrsz-ú utat határoló közterületről nyíló ingatlannal rendelkező
tulajdonosok vagy bérlők/használók kedvezményes parkolási engedély
igénybevételére jogosultak.

(7)

A kedvezményes parkolást biztosító, naptári évre szóló engedélyeket az
üzemeltető - kérelemre - a jogosultság igazolása (tulajdoni lap, adásvételi
szerződés, bérleti, üzemeltetési szerződés stb) után alábbi használati díjak
megfizetése esetén állítja ki:
díjak/év/ingatlanonként:
1. parkolási engedély 1 500,- Ft
2. parkolási engedély 3 000,- Ft
3. parkolási engedély 5 500,- Ft

(8)

A kedvezményes parkolást biztosító, naptári évre szóló első engedélyen
maximum három forgalmi rendszám szerepelhet, a második és a harmadik
engedély csak egy-egy forgalmi rendszámot tartalmazhat.

(9)

Amennyiben a kereskedelmi szálláshelyet üzemeltető természetes vagy jogi
személy a fizető várakozóhelyet kizárólagosan használja, megváltási díjat kell
fizetni.

(10)

A 3770/2 hrsz-ú utat határoló közterületről nyíló ingatlannal rendelkező
tulajdonosok, bérlők vagy használók, amennyiben a fizető várakozóhelyet nem
rendeltetésének megfelelően használják, megváltási díjat kell fizetniük.

(11)

Kizárólagos használat egy naptári évre váltható meg, a megváltási díj bruttó
10.000,- Ft/év

(12)

Nem rendeltetésszerű használat esetén a kérelmező napi megváltási díjat
köteles fizetni az igénybe vett napok számának megfelelően, mely bruttó 200
Ft/nap.
VIII. rész
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

1. melléklet a 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelethez2
Egész évben üzemelő várakozóhelyek
Kiemelt övezet
• Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u.
• Kossuth L. u.
• Centrum parkoló
• Egészségház u. (Kertmozi területe is)
• Markhot Ferenc u.
I. övezet
• Belvárosi ABC udvara
• Katona István tér (Árva köz)
• Zalár u.
• Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál)
II. övezet
• Szúnyog köz
• Klapka György u.
• Szálloda u.
• Almagyar u.
• Telekessy u.
• Hatvani kapu tér
• DOMUS parkoló
• Petőfi tér, Fürdő u.
• Bartók tér- Neumayer utca
• Csákány utca
• Knézich Károly u.

III. övezet
• Szaicz Leó u. - Servita u.
• Törvényház utca (a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty utcáig)
• Dr. Nagy János utca
• Rózsa Károly út (Barkóczy utca és Vörösmarty út között)
• Csiky Sándor út (a Gárdonyi Géza Gimnáziumtól a Vörösmarty útig)
• Tűzoltó tér
• Széchenyi utca 48-52 (a patakpart mellett)
• 4844 és 4845 hrsz-ú területek Knézich Károly u. (Markhot Ferenc Kórház északi
oldala)
Bazilika parkoló
Idényjellegű parkolók
• Ady Endre úti buszparkoló
• Szépasszony-völgyben a fizető várakozóhelyek
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