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1. A kutatási téma bemutatása, indoklása, kutatási cél meghatározása 

 
1.1.  A kutatás témája 

Doktori értekezésem témájául a fenntartható közlekedés és a várostervezés kapcsolatának 

egyik kulcskérdését, a parkolásszabályozást választottam. Azon belül a parkolási igények 

meghatározásának módszertanát kívánom kidolgozni, a fenntartható mobilitás elveinek 

figyelembe vételével. Tekintettel a téma komplexitására, a kutatás egyaránt érint 

építőmérnöki, közlekedésmérnöki, urbanisztikai és szociológiai tudományterületet is. Ilyen 

módon a téma jól illeszkedik a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki 

Tudományi Doktori Iskolájának több tudományterületet átfogó szakmai jellegéhez.  

 

A téma aktualitásának indoklása 

Napjainkban a parkoló autók városi utcáink jellegzetes, a közterületek jelentős részét 

elfoglaló, városképet meghatározó elemei. 

Egyéni autóhasználatra épült (illetve ide fejlődött) társadalmunkban a parkolás problémává 

alakult. Probléma az autóvezetők számára, akik parkolni szeretnének, de nem áll 

rendelkezésre elegendő parkolóhely. Probléma a gyalogosok számára, akik elől a parkoló 

autók elfoglalják a közlekedési területet (különösen a városközpontok sűrűn beépített 

területein). Probléma a társadalom egésze számára, hiszen a városi területeken keletkező, 

illetve az oda irányuló forgalom a kínált parkolóhelyek számától, illetve a parkolás-

szabályozásától függ. A növekvő forgalmi terhelés egy területen a forgalombiztonsági helyzet 

romlását, valamint jelentős, nehezen visszaszorítható környezeti ártalmakat okoz. 

 

Hány parkolóállást alakítsunk ki? Kínáljunk annyi parkolási lehetőséget, amennyit csak 

lehetséges az adott területen? Maradéktalanul szolgáljuk ki, vagy inkább kontrolláljuk a 

parkolási igényeket? Jól használható és elégséges a jelenlegi országos szabályozás minden 

területen, a helyi viszonyok figyelembe vételétől függetlenül?  

A városi területeken parkoló gépjárművek száma közös problémaként jelenik meg minden 

fejlett országban. A parkolás szabályozása egy eszköz az önkormányzatok és a szakemberek 

kezében, akik a közlekedési torlódások és az általuk okozott környezeti károk ellen küzdenek. 

A parkolási lehetőségek (kínálat) egy bizonyos szint alá szorítása (kontrollja) – mind 

közterületeken, mind magán területeken- azt eredményezheti, hogy egy bizonyos zónában 

csökken a forgalmi terhelés, mivel a lehetőségeinknél kevesebb parkolóhelyet biztosítunk. 
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Mivel egy területen a generált forgalom („forgalomkeltés”) jelenleg is a zónában található 

parkolóhelyek számának és a parkolásszabályozásnak függvényében számolandó, az 

úgynevezett parkolási normák alapvetően meghatározó szereppel bírnak a keltett forgalom 

nagyságában és a forgalmi terhelés által okozott környezeti és társadalmi hatások 

volumenében. 

 

Néhány évvel ezelőtt még minden fejlett országban a szabályozás az egy bizonyos 

beruházáshoz megépítendő parkolóhelyek számának minimumát határozta meg. 

Magyarországon a szabályozás jelenleg is ezt a gyakorlatot követi. A városi életszínvonal 

növelése iránti társadalmi igény megjelenése és erősödése miatt a fenntartható fejlődés és 

ennek részeként a fenntartható közlekedés a településtervezés alapvető elvévé vált. A fejlett 

országok városainak mindegyikében hasonló folyamat zajlott le a XX. század utolsó 

évtizedeiben: a megnövekedett forgalmi terhelés, a magas szintű zajterhelés, a jelentős 

légszennyezettség miatt a városi lakosság létszáma csökkenni kezdett, mivel a népesség egy 

része kiköltözött a városokból. A szakemberek felismerték, hogy a forgalmi terhelés 

csökkentésének egyik megfelelő eszköze a parkolási igények visszafogása, amelyet 

leghatékonyabban a területhasználat fenntartható tervezésével lehet elérni. Ezért Európa 

számos országában a szabályozás a parkolási követelményekre vonatkozóan (biztosítandó 

parkolóhelyek száma) minimum számok meghatározása helyett maximum parkolási normákat 

írt elő, ezzel a parkolásszabályozás új irányzata jelent meg. Természetesen az újfajta 

szabályozás kezdetben erős társadalmi ellenállásba ütközött, mivel az autósok számára ez a 

döntés kedvezőtlen volt. Általánosan elmondható, hogy az új parkolásszabályozási elveket 

alkalmazó országokban az első eredmények (jobb környezeti körülmények és emelkedő 

városi életszínvonal) meggyőzték az embereket és a társadalmi elfogadottság megerősödött. 

 

A tényleges parkolási igények kutatásának további jelentős oka a fenntartható közlekedés és 

élhető városok megteremtése felé vezető újabb eszköz: az autómentes övezetekben 

alkalmazandó parkolási követelmények és egyéb kritériumok vizsgálata, vonatkozó parkolási 

normák meghatározása. 

 

Bár jelen dolgozat korlátozott terjedelme miatt nem foglalkozhat részletesen a kérdéssel, de a 

téma aktualitását adja a városi közterületek szükségszerű újrafelosztásának előkészítése is, 

hiszen a haladó és álló gépjárműforgalom aránytalanul nagy területet foglal el a városi 

közterületből, a közösségi terek és a zöldfelületek rovására. 
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A magyarországi tervezési gyakorlatban kötelezően alkalmazandó, az egyes létesítményekhez 

biztosítandó parkolóhelyek számára vonatkozó előírások még az egyes területhasználati 

funkciókhoz tartozó, minimális parkolási normákat tartalmazzák. A szabályozástól való 

eltérésre nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre és nem használható a 

különidejűség elve sem. 

Néhány település önkormányzata és beruházóik/befektetőik szándékában állt új, 

környezetvédelmi szempontból megfelelőbb (fenntartható) fejlesztés megvalósítása, de a 

jelenlegi szabályozások nem tették lehetővé ilyen fejlesztések megépítését.  

 

A kutatás egyik fő célja annak megmutatása, hogy a hazai parkolásszabályozásra vonatkozó 

előírások nem felelnek meg a valós parkolási igényeknek és teljesen figyelmen kívül hagyják 

a fenntartható közlekedés prioritásait. 

A parkolási normák módosítása során a legfontosabb szempont megfelelő egyensúly 

megteremtése a parkolási igények és a biztosított parkolóhelyek száma között, de a tervezési 

elveket (ezek fontossági sorrendjét) világosan kell látni a teljes folyamat alatt: a módosítás fő 

célja egy fenntartható, élhető település kialakítása. 

 

 

1.2. A kutatás célja 

 

A kutatási célok: 

 

• a szükséges parkolóhelyek számának meghatározására Magyarországon jelenleg 

alkalmazott módszer nem megfelelőségének, valóságtól való eltérésének a 

megmutatása, a változtatás szükségességének igazolása, 

 

• a parkolási normák új számítási módszeréhez figyelembe venni szükséges tényezők 

meghatározása,  

 
• általános összefüggések vizsgálata, tendenciák keresése az egyes településrendezési 

funkciók jellemzői (városszerkezeti elhelyezkedésük, közlekedési ellátottságuk, 

stb.) és a hozzájuk biztosítandó parkolóhelyek száma között,  

 
•   módszertan, modell kidolgozása a reális parkolási igények meghatározásának 

folyamatára (a fenntartható közlekedés elvei alapján) a várostervezési és a 
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közlekedéstervezési gyakorlat számára. Napi szinten könnyen használható és 

könnyen módosítható (rugalmas, alkalmazkodó) modell felépítése. 

 
•    olyan új parkolási normarendszer megalapozása, amely differenciáltabb, 

reálisabb és jobban kiszolgálja a fenntartható közlekedés megteremtési 

lehetőségét, mint a jelenlegi szabályozás. Az egyik fő kutatási cél a lehetséges 

csökkentési arányok meghatározása a különböző területhasználati funkciók és 

helyszínek esetében, annak érdekében, hogy a keltett forgalom volumene kisebb 

legyen, így segítve elő a biztonságosabb és jobb minőségű városi környezetet. 

 

 

1.3. Kutatási módszerek 

 

A kutatási célok elérése érdekében az alábbi kutatási módszerek alkalmazása vált 

szükségessé a disszertáció kidolgozása során: 

 

•   szakirodalom, hazai és nemzetközi gyakorlat és előírások áttekintése 

A kutatás fő témájának (reális parkolási igények megállapítása egy kidolgozott 

szempontrendszernek megfelelően) áttekintése a nemzetközi és hazai gyakorlatban, 

valamint ezek összehasonlítása, a problémák felismerése után a legfontosabb alapját 

képezi a további munkának. Nemcsak az európai, de tengerentúli országokban 

alkalmazott (általában tapasztalati tényezőkre alapozott) parkolási normákat, valamint 

azok kritikáját is áttekintem a dolgozatban. 

 

•   jelenségek okainak azonosítása, következmények előrebecslése 

A parkolási igények meghatározása hazai gyakorlatának (előírásainak) ismertetése 

után, a jelenleg alkalmazott módszer következtében fellépő problémák, okaik 

azonosítását és a módszer további alkalmazásának lehetséges következményeit is 

tartalmazza a dolgozat.   

  

•   hipotézisek felállítása 

A problémák felsorolása után vizsgálatra érdemes megoldási javaslatokat adok, 

amelyek igazolásra váró hipotézisekként jelennek meg a kutatásban.  
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•   adatgyűjtés, adatbázis felépítése 

Az általános összefüggések felállításához és a tendenciák felismeréséhez, illetve 

igazolásához számos adat gyűjtése szükséges. A különböző területhasználati 

funkciókra vonatkozó, jelenleg létező parkolóhelyek számát és a hozzátartozó 

parkolási igényeket gyűjtöttem össze különböző méretű településeken, eltérő 

kapcsolatrendszerrel kiépített hálózatok esetében. Az adatok gyűjtésében a szakmai 

gyakorlatom alatt beszerzett adatok mellett segítségemre voltak a Széchenyi István 

Egyetem, valamint a Szent István Egyetem hallgatói is. Az összegyűjtött adatokból 

egy (későbbi kutatások során bővíthető) adatbázist hoztam létre, amelyben nyolc 

különböző területhasználati funkcióhoz összesen 165 parkolási, műszaki és egyéb 

adatsort rendeltem. Külön adatbázisban gyűjtöttem a parkolási norma teljesítésének 

településközpontokban tapasztalható arányára vonatkozó adatokat.  

Az adatbázisok létrehozására és kezelésére az EXCEL-programot alkalmaztam. 

 

•  parkolási felmérések 

Számlálásos adatgyűjtést végeztem a felsőoktatási intézmények parkolási 

vizsgálatainak esetében, ahol a rendszámok utolsó négy karakterének rögzítése történt 

meg a parkolóba való be-, illetve kihajtás időpontjában. 

 
•   összehasonlító elemzés 

Az adatgyűjtés során begyűjtött parkolási adatokat meghatározott szempont szerint 

összehasonlító elemzésnek vetettem alá, a következtetéseket szövegesen értelmeztem 

és grafikus formában ábrázoltam. 

 
•   hipotézisek igazolása, verifikálása 

Az összehasonlító elemzés eredményeit, a levonható következtetéseket használom fel 

a hipotézisek igazolására, illetve további vizsgálat szükségességének megállapítására. 

 
•   modell felépítése 

A kutatás legfontosabb eredménye egy szakmai gyakorlatban is könnyen alkalmazható 

rugalmas modell kidolgozása a parkolási igények meghatározására, a kidolgozott 

szempontrendszernek megfelelően. A modell megjelenítését folyamatábraként, illetve 

a PowerPoint software alkalmazásával oldottam meg. 
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1.4. A disszertáció felépítése 

 
Jelen disszertáció alapvetően nyolc részre tagolódik. A bevezető fejezetben a kutatás témáját, 

célját és az alkalmazott kutatási módszereket ismertetem, valamint igazolom a téma 

aktualitását és multidiszciplináris jellegét. A következő részben kerül sor a kutatási téma 

részletes ismertetésére, valamint a kutatás okát jelentő problémák meghatározására. Itt 

mutatom be a Magyarországon jelenleg alkalmazott, parkolási követelményekre vonatkozó 

tervezési elveket és ezek további alkalmazásának várható következményeit. A második 

fejezetben ismertetem a különböző területhasználati funkciókra és övezetekre vonatkozó 

parkolási igények megállapítására létező magyarországi szakmai gyakorlatot, rámutatva a 

problémákra, a nem következetesen kezelt kérdésekre. A harmadik fejezet mutatja be a 

parkolási igények megállapításának nemzetközi gyakorlatát, mind Európában, mind a 

tengerentúlon. A fejezet végén összehasonlító táblázat mutatja a nemzetközi gyakorlat 

sokszínűségét. A negyedik fejezetben mutatom meg a hazai szabályozás sürgős 

felülvizsgálatának szükségességét és ismertetem a kutatás során elvégzett vizsgálatokat, az 

adatgyűjtés eredményeit.  Az ötödik rész tartalmazza a vizsgálatok eredményeiből levonható 

következtetéseket. Felsorolom azon tényezőket is, amelyek figyelembe vétele szükséges a 

továbbiakban (a területhasználat típusa, a vizsgált terület városi szerkezetben elfoglalt helye, a 

közösségi közlekedési rendszer megközelíthetősége és szolgáltatási szintje, a területhasználati 

funkciók közlekedésére jellemző különidejűség, stb.) a parkolási igények meghatározásánál. 

A hatodik fejezetben ismertetem a kutatási munka legfontosabb eredményét: a parkolási 

igények meghatározásnak modelljét. A kutatási munka új tudományos eredményei tézisek 

formájában a hetedik fejezetben találhatók. A nyolcadik rész mutatja be a kutatási téma 

továbbgondolásának, további vizsgálatoknak, illetve kutatásoknak szükségességét és tervezett 

irányait is. 
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2.  A parkolásszabályozással kapcsolatos hazai szakmai gyakorlat bemutatása, 
problémák felvetése 
 
 

2.1. Általános összefüggések 

A kutatási folyamat első lépéseként a kutatási terület szakmai hátterét és az alapfogalmak 

disszertációban alkalmazott értelmezését ismertetem. 

A kutatási téma alapkérdése tágabb kitekintésben a fenntartható közlekedés és a 

településrendezés összefüggése, pontos megfogalmazásban pedig az élhető (és jövőben is 

fenntartható) városi környezet elősegítése a közlekedési szakág egy szegmensének (a 

parkolási igények meghatározásának) kontrolljával.    

A fenntartható fejlődés (az EU értelmezése szerint) „olyan fejlődési folyamat, amely 

kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét, hogy 

kielégítsék saját igényeiket.” [10] 

Magyarország Nemzeti Fenntartható Stratégiája szerint „a  fenntartható fejlődés a tágan 

értelmezett életminőség javulását szolgálja”, valamint a „ fenntartható társadalomban 

érvényesül a szociális igazságosság, és az életminőség folytonos javítására való törekvés”. 

[30] 

A fenntartható fejlődés egyik legfontosabb alapeleme a fenntartható közlekedés. Ennek 

fogalmát, alapelveit és eszközrendszerét mind az Európai Unió, mind Magyarország 

közlekedéspolitikája is tartalmazza.  

„A magyar közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi 

igényeknek megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet egyre kevésbé terhelő 

közlekedés megteremtése.” [1], [20],[51] 

 

2007-ben jelent meg az akkori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott 

Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007 – 2020., amely (az EU 

Közlekedéspolitikájának alapelveire építve) általános jövőképét az alábbiakban foglalta össze: 

„A versenyképes gazdaság működési és fejlődési feltételeinek biztosítása, a mobilitási igények 

ésszerű kiszolgálása, minden alágazatban növekvő forgalom mellett költséghatékonyabb és a 

környezetet kevésbé terhelő rendszerek kialakításával.” [14] 

A főbb, általános célok között szerepel:  

„ …mobilitási esélyegyenlőség biztosítására törekszünk. 

A fenntartható mobilitás feltételeit a gazdasági, ökológiai és társadalmi fenntarthatóság 

figyelembe vételével kívánjuk biztosítani oly módon, hogy az intézkedések a hazai 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 11 

személyközlekedés versenyképességét – fokozódó mobilitási igény mellett – kedvezően 

befolyásolják. 

… célunk a közlekedésbiztonság javítása. 

… célunk a mobilitás növekedésével együtt járó fokozott környezetterhelés mérséklése. A 

közlekedés környezetre gyakorolt legjelentősebb negatív hatásainak csökkentése (a 

levegőszennyezés; zaj, rezgés; az infrastruktúra elválasztó, élőhelyeket feldaraboló hatásának 

minimalizálása). 

 

A közlekedés közvetlenül is befolyásolja az életminőséget – ez különösen igaz a településen 

belüli közlekedésre, ahol az egyes életfunkciók (lakás, munka, oktatás, ellátás, szórakozás) 

térbeli elhelyezkedése (településszerkezet) és időbeli összekapcsolódása a városi közlekedés 

keretein belül komplex rendszert alkot. Ez a rendszer érzékenyen reagál minden változtatásra, 

így a kutatás témáját képező parkolásszabályozási elem módosítása következtében a városi 

életkörülmények (az említett rendszer) változása (javulása) várható. Természetesen a 

közlekedés társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásai egymástól elválaszthatatlanul jelennek 

meg, ezt a tényt a közlekedéspolitikában, a közlekedésfejlesztésben és a szabályozó 

tevékenységben egyformán figyelembe kell venni és egyensúlyukat biztosítani szükséges. A 

közlekedéspolitika előírja a környezetkímélő közlekedési módozatok arányainak növelését, 

illetve megtartását a környezeti szempontok érvényesítése és a városi életminőség javítása 

érdekében. 

 
2005. évben a Magyar Közlekedéspolitika alátámasztó munkarészeként elkészült a „Városi 

Közlekedéspolitikai Koncepció” [44], amelynek legfontosabb gondolatai („tézisei”) az 

alábbiak:  

• A városfejlesztés (településfejlesztés) és a városi közlekedéspolitika kapcsolata még 

szorosabb, mint általában a közlekedéspolitika és területfejlesztés egymásra hatása.  

• „A fenntartható közlekedés bevezetésének célja: a közlekedési és területfelhasználási 

infrastruktúra használata hatékonyságának növelése (torlódások csökkentése, egyéni 

autóhasználat arányának csökkentése), az. emberi élettér javítása, a környezet 

védelme, az esélyegyenlőség biztosítása.” (European Commission, 2004.) [10] 

• A fenntartható városi közlekedési rendszer: támogatja a mozgás szabadságát, az 

egészséget, a biztonságot és az élet minőségét mind a jelen, mind a jövő generációi 

számára, környezetileg hatékony, és segíti az élénk városi életet.  

• a fenntartható közlekedés olyan utazásokat preferáló politika, amelyek biztosítják az 

elérhetőség és a környezet védelme közötti egyensúlyt. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 12 

A fenntartható közlekedés eszközrendszere [54] 
 

• városrendezési stratégiák (a területfelhasználási funkciók elhelyezése oly módon, 

hogy a napi utazási igények csökkenjenek) – az egyik legfontosabb eszköz, mivel az 

utazások számának jelentős csökkenése érhető el megfelelő városrendezési elvek 

alkalmazásával, teljes városokra is kiterjeszthető elvek gyakorlatba helyezésével. 

Hazai gyakorlatunkban még nincs teljes értékű példa az „autómentes” lakóterületre, 

amely (különösen a városközpontokban) hasznos eszköz lehet a forgalom növekedés 

visszaszorításához. Gyakran a közlekedés, a megközelíthetőség szempontjai szerint 

alakul ki egy új terület. Ezek a szempontok jelenleg az egyéni gépjárműhasználat 

szempontjai, akár az elhelyezendő gépjárművek számára, akár a megközelíthetőségi 

kritériumra gondolunk. Miért ne lehetne az egyéni gépjárműhasználat arányának 

csökkentése prioritás a tervezésnél? 

Általános cél a városok területi növekedésének megállítása, hogy a mobilitási 

igényeket csökkenteni lehessen. Területfelhasználási szempontból „vegyes” övezetek 

tervezése kívánatos, ezzel csökkenthető az utazások száma és lehetővé válik a 

parkolófelületek közös használata az eltérő időben működő funkciók számára.  

 
• mobilitási stratégiák, tervek készítése (intézményi, kerületi, települési szinteken) 

 
• mobilitási (információs) központok létrehozása - Ezen intézmények célja a 

gondolkodásmód és a viselkedés megváltozásának elősegítése a fenntartható 

közlekedési módok (mint a közösségi közlekedés, kerékpározás, gyaloglás, valamint 

intermodális közlekedés) irányában. Funkcióik: információ és tanácsadás, 

közlekedésszervezés és koordináció, jegyárusítás és helyfoglalás, figyelemfelkeltés és 

oktatás, valamint közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások. 

 
• közös autóhasználat (car-sharing, car clubs) – az egyéni gépjárműhasználat és a 

gépjárműellátottság arányának csökkenéséhez járul hozzá meghatározott 

közösségekben (lakóhely, munkahelyek). 

• megújuló üzemanyagok, korszerű gépjárművek használata 
 

• korlátozó intézkedések bevezetése (gépjárművek, száma, típusa, súlya) 
 

• közösségi közlekedés fejlesztése – az eszközrendszer alapvető eleme, mivel a 

legnagyobb arányú személyforgalmat tudja lebonyolítani a fenntartható közlekedési 

módok közül. 
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• parkolásszabályozás -  
A parkolás kérdésének kezelése egyike a személyautóval megtett utazások kezelését, 

illetve csökkentését szolgáló leghatékonyabb módszereknek. Az alkalmazott 

eszközök, intézkedések egyrészt az egy zónában található (felszíni) parkolóhelyek 

számának csökkentését, másrészt a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználását (az 

úgynevezett forgási sebesség növelését) célozzák. A fenntartható közlekedés érdekeit 

(az egyéni gépjárműhasználat arányának csökkentését, a közlekedés által okozott 

környezeti károk csökkentését, illetve a forgalombiztonság javítását) a parkolóhelyek 

számának csökkentése szolgálja jobban. A parkolóhelyek mindenképpen 

forgalomvonzó hatással működnek, a magasabb forgási sebesség elérése, több 

gépjármű megjelenését, nagyobb forgalmi terhelést jelent, különösen az egyébként is 

érzékeny belvárosi zónákban. A parkolóhelyek szükséges számának megállapítása 

egy-egy létesítmény, illetve városszerkezeti zóna esetében meghatározó jelentőségű a 

forgalomvonzó hatás volumenében. 

 
 
Parkolásirányítási rendszerek - különösen a városközpontokban jellemző, hogy a 

forgalom egy jelentősebb részét azok az autók alkotják, amelyek parkolóhelyet 

keresve, sokkal hosszabb ideig használják az úthálózat egyes elemeit, mint az 

szükséges lenne. Megfelelő tájékoztatás nyújtásával a rendelkezésre álló 

parkolóhelyek leggyorsabb megközelítési lehetőségéről, a rendelkezésre álló 

parkolóhelyek számáról a forgalom ezen része gyorsabban elvezethető az úthálózatról. 

 
• gyalogos és kerékpáros közlekedési módok infrastruktúrájának kiépítése, 

fejlesztése - a gyalogosok és a kerékpárosok a legsérülékenyebb közlekedők közé 

tartoznak, különösen a gyerekek. Ha a két közlekedési mód infrastruktúrájának 

kiépítésével, biztonságos, egészséges környezetet teremtünk számukra, az így 

közlekedők aránya nőni fog. Mindazon gépjárművel történő utazások 

“megtakaríthatók” így, amelyek bizonyos távolságon (2-6 km) belül történnek. 

 

A fenntartható közlekedés bevezetésének feltételi az alábbiak szerint kategorizálhatók: 
 

• műszaki megoldások 

• pénzügyi források 

• jogi környezet 

• emberi tényezők. 
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Jogi környezet: bizonyos fenntartható közlekedési megoldások bevezetése során a 

döntéshozók, önkormányzatok, beruházók jogi akadályokba is ütközhetnek. A jelenleg 

érvényben lévő magyar törvények, műszaki előírások, illetve egyéb szabályozók általában 

nem támogatják a fenntartható közlekedés eszközeinek bevezetését. Egyedi esetekben kérhető 

felmentés egyes előírások betartása alól (közlekedési hatástanulmány készítése szükséges)[6], 

de általánosságban szükség lesz a jogi környezet megváltoztatására ahhoz, hogy a 

fenntartható közlekedési módok részaránya növekedjen. Jelen kutatás egyik hipotézise, hogy 

a parkolási igények megállapítására vonatkozó, kötelezően használandó előírás nem eléggé 

differenciált, kevés szempontot vesz figyelembe és számos esetben irreális, azaz változtatásra 

szorul. 

A jogi környezet megváltoztatása sokszereplős, hosszú folyamat. A törvényi előkészítés során 

műszakilag kell megalapozni a szabályozás módosítását, ennek egyik első lépése lehet jelen 

vizsgálat. Ugyanakkor a szabványok megváltoztatásáig a műszaki tervezés területén, a 

gyakorlatban nem várható jelentős javulás (pl. az egyes fejlesztési funkciókhoz tartozó 

parkolóhelyek száma nem csökkenthető radikálisan és önkényesen, az érvényben lévő 

előírásokkal ellentétesen.) 

 

A fenntartható közlekedés elősegítését célzó intézkedések műszaki, pénzügyi és emberi 

tényezőinek tárgyalására jelen disszertáció keretei nem adnak lehetőséget, de mindenképpen 

meg kell említeni, hogy az intézkedések bevezetésében a döntéshozatal a szakemberek 

feladata. A lakosság, a közlekedők számára tájékoztatást és konzultációs lehetőséget kell 

biztosítani. Ennek oka, hogy a közlekedés résztvevőinek többsége számára az egyéni 

autóhasználat a legkézenfekvőbb, legkényelmesebb, leggyorsabb közlekedési mód, amely 

Magyarországon ma is pozitív megítélésű (státusz!). Ugyanakkor a közösségi közlekedés 

egyre romló megítélése és szolgáltatási színvonala (kényelmetlensége, kötöttsége, bizonyos 

esetekben költséges volta és tömegszerűsége) szintén a fenntartható közlekedési módok 

elutasítását eredményezi. Akkor is így van ez, ha az egyéni autózás költséges, időrabló és 

bizonyítottan környezetkárosító. Ennek következtében minden érintett csoportban (tervezők, 

döntéshozók, a közlekedési rendszerek használói) vannak ellenzői a fenntartható közlekedés 

bármely eszközének. A közlekedési szokások megváltoztatásának, az alapelvek társadalmi 

elfogadottságának alapfeltétele sikeres próba-projektek megvalósítása, a fenntartható 

közlekedés előnyeinek megmutatása.  

 

A közlekedési szokások megváltoztatásának külön feltételrendszere létezik: 
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• A közlekedő ember akkor gondolkodik el általános közlekedési módjának 

megváltoztatásán, ha ez kézzelfogható haszonnal jár számára (költség és időtényező). 

• Amennyiben a közlekedőket is bevonjuk a döntési folyamatba, nem csupán kész 

tényeket tárunk eléjük és próbáljuk meggyőzni őket a változtatás szükségességéről, 

magasabb társadalmi támogatottságot érhetünk el a megvalósítás kezdetén is. 

• A politikai támogatottság rendkívül fontos, mind a döntéshozatal, mind pedig a 

végrehajtás során. Ha nincs politikai akarat, nincs pénzügyi támogatás, nem érhetünk 

el eredményt. 

• Ebből a szempontból is rendkívül fontos a politikusok munkáját támogató, döntéseiket 

előkészítő önkormányzati és állami szakembergárda létszáma, képzettsége és ismeretei 

a fenntartható közlekedés témakörében.  

• A folyamatos és egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő, fenntartható közlekedési 

módokat, környezettudatos közlekedést népszerűsítő kampányok megszervezése és 

lebonyolítása alapvető fontosságú. Magyarországon ilyen események csak 

elszigetelten léteznek és kevés emberhez érnek el. 

 

 

Településtervezés és közlekedés 

 

A települések tervezésénél, fejlesztésénél elsődleges feladat a település infrastrukturális 

hálózatának biztosítása a tervezett funkciók használatához. A településfejlesztés komplex 

folyamatában a közlekedésfejlesztési kérdések megoldása (megközelíthetőség, hálózati 

kapcsolatok, parkolás) a fejlesztés sikerének feltétele. Általános esetben a közlekedés a 

városfejlesztési elképzelések kiszolgáló funkciója. A települések szerkezetét a használat, azaz 

a funkciók és a közöttük fennálló kapcsolatok határozzák meg. A közlekedési hálózat 

szerkezetformáló szerepe is megfigyelhető a városfejlődésben, amikor a funkciók 

kihasználják a már meglévő infrastrukturális előnyöket és annak megfelelő térbeli fejlődés 

következik be. [55] 

Figyelembe véve az egyes települések méretét, fejlettségét, földrajzi és társadalmi 

adottságaiból adódó szerkezetét, a területhasználati funkciók váltakozását, minden fejlesztési 

projekt egyediként jellemezhető. Ebből következik, hogy minden szakági megoldásnak is 

külön vizsgálatok alapján, speciálisan a projekthez alkalmazkodónak kell(ene) lennie.  A 

jelenlegi szabályozás alapján erre kevés mód adódik. Az érvényes műszaki előírások az 

előrebecsült közlekedési igények teljes kiszolgálását teszik kötelezővé, tekintet nélkül az 
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építendő létesítmény funkciójára, elhelyezkedésére a település szerkezetében, 

megközelíthetőségére, szomszédos területek jellemzőire, stb. A szabályozók egyaránt 

vonatkoznak a létesítmények megközelítési útvonalaira, valamint belső közlekedési 

rendjükre, többek között a parkolási igények (parkolóhelyek száma) megállapítására is. 

 

A településtervezés gyakorlatában a parkolási normák (az egyes területhasználati funkciókhoz 

nagyságuk függvényében építendő parkolóllások száma) a tervezés kötelező, szabályozott 

elemei.  

 

 

2.2. Parkolási igények meghatározása Magyarországon a joghatályos szabályozás 

szerint 

 

Magyarországon a parkolási normák az OTÉK (253/1997. számú Kormányrendelet az 

országos településrendezési és építési követelményekről) által meghatározottak („4. sz. 

melléklet az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges elhelyezendő 

személygépkocsik számának megállapítása”) [4]. A Kormányrendelet a településrendezés és 

annak szakági munkarészeinek legfontosabb szabályozója, alapdokumentuma, amely 

legutolsó módosítása 2008-ban történt. 

 

A városi környezetben az alábbi parkolási normákat írja elő az OTÉK:  

1. táblázat Parkolási normák Magyarországon 

TERÜLETHASZNÁLATI FUNKCIÓ Elhelyezendő gépkocsik száma 

Lakás, üdülőegység 1 parkolóhely egységenként 

Kereskedelem 1ph / 10m2  (100 m2-ig) 

1ph / 20 m2 nettó alapterület (árúsítótér)   

Szállás (szálloda, stb.) 

 

1ph  vendégszobánként 

Vendéglátóegységek 1ph / 5 m2 fogyasztótér (terasz, kerthelyiség 

beleértve) 

Nevelési/oktatási egységek 

 (Bölcsöde, óvoda, általános és 

középiskolák) 

1 ph/ 20 m2 nettó alapterület (foglalkoztató- 

és tantermek) 

Felsőfokú oktatási egység 1 ph/ 20 m2 nettó alapterület (oktatási és 
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 kutatási helyiségek) 

Egyéb közösségi és szórakoztató 

kulturális egység (Színház, mozi, 

koncertterem) 

1ph/5 férőhelyenként 

Egyéb művelődési egységek 

(múzeumok, galériák, stb.) 

1ph/50 m2 nettó alapterület (huzamosabb 

tartózkodásra szolgáló helyiségek) 

Sportolás, strandolás céljára szolgáló 

egységek 

1ph/5 férőhelyenként 

Igazgatási, ellátó, szolgáltató és nem 

fekvőbeteg ellátó egységek 

1ph/10 m2 (huzamos tartózkodásra szolgáló 

helyiségek) 

Fekvőbeteg ellátó gyógykezelő egység 1 ph / 4 betegágy 

Ipari egységek gyártó, szerelő 

helyiségei 

1 ph / 200 m2 alapterület 

Raktározási egységek  1 ph / 500 m2 raktárterület 

Minden jelentős zöldfelületet igénylő 

közösségi kulturális egység (park, 

állatkert, temető) 

1ph/500 m2  megkezdett alapterület 

Öregek otthona 1 ph/ 3 szoba 

Egyéb rendeltetési egységek 1ph/20 m2 nettó alapterület (huzamosabb 

tartózkodásra szolgáló helyiségek) 

 

A fentieken túl az OTÉK részletesen szabályozza az egyes közforgalmú személyközlekedés 

célját szolgáló egységekhez építendő parkolóhelyek számát, a település mérete és a vonzott 

forgalom függvényében. 

A parkolási normákra vonatkozó előírásoktól való eltérésre igen korlátozott lehetőségek 

vannak. A helyi Önkormányzatok által alkotott rendeletek alapján lehetőség van a normáktól 

való eltérésre, ahol az eltérés mértéke maximum +/- 50 % lehet (lakófunkció esetén az eltérés 

mértéke csak pozitív lehet). A módosítás a település sajátosságaira figyelemmel, közlekedési 

vizsgálat alapján lehetséges, amelynek ki kell terjednie a szabályozott terület településen 

belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságaira, a közösségi közlekedési ellátottságára és 

a terület forgalmi terheltségére. 

A 253/1997. Kormányrendelet joghatályos, vonatkozó részét az A) jelű melléklet 

tartalmazza. 
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3. Nemzetközi gyakorlat és szakirodalom bemutatása  
 

3.1. Parkolási igények meghatározásának nemzetközi gyakorlata 
 

Az alábbiakban nemzetközi áttekintést mutatok be az egyes országokban használatos, 

parkolási igényekre vonatkozó szabályozások, ajánlások témakörében. Természetesen egyes 

országokban hasonló, másokban (viszonylagos földrajzi közelségük ellenére is) teljesen eltérő 

a motorizációs szint, a közlekedési infrastruktúra kiterjedése, a közlekedési szokások és a 

fenntartható közlekedés eszközeinek használata. Az áttanulmányozott szabályozásokban 

ennek megfelelően vannak követhető és követendő példák a magyarországi gyakorlat számára 

is.  

3.1.1. Európa 

Az 1990-es évek végéig az európai településtervezéshez kötődő közlekedéstervezésben 

általános volt az úgynevezett minimális parkolási normák alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy 

minden új beruházás esetén az előírások a megépítendő parkolóhelyek számának minimumát 

adták meg, a területhasználati funkció és a tervezett beruházás méretének ismeretében. 

Évtizedeken keresztül a településtervezés és a közlekedéstervezés nem álltak túl szoros 

kapcsolatban a tervezés szintjén, a közlekedés egyszerűen egy kiszolgáló funkció volt a 

tervezett területfejlesztés számára. A gépjármű-ellátottság arányának emelkedése, a forgalmi 

volumenek növekedése, a zsúfoltság elterjedése és mindezek káros hatásainak 

következményei miatt új tervezési szemlélet és módszerek jöttek létre a kontinensen. A 

szemléletváltás egyik fontos jele a területhasználati funkciók és a közlekedés közötti jelentős, 

kétirányú kapcsolat felismerése és a forgalomnagyságok visszaszorításának, a forgalmi 

igények kezelésének/irányításának eszközeként való alkalmazása volt. Ennek egyik formája a 

parkolási normák átgondolása, módosítása. 

 
A közterületen kívüli parkolóhelyek számának korlátozása jelenleg egyértelműen a 

fenntartható mobilitás legtöbbször alkalmazott eszköze az európai városokban. Ennek két 

legfőbb indoka a városfejlesztési célok elérése, illetve a környezetszennyező anyagok 

kibocsátásának minimalizálása. A korlátozás mértékét az egyes zónákban található közösségi 

közlekedési ellátottság, a területhasználati funkció típusa és mérete határozza meg. A 

különböző városokban eltérő a felső határérték (az építhető parkolóhelyek maximális száma). 

(A parkolásszabályozás másik elterjedten alkalmazott módszerét, a díjfizetést csak Svájcban 

teszik kötelezővé az előírások.) Európa számos városában találunk olyan előírásokat, amelyek 

a városon belül különböző övezetekre különböző parkolási normákat állapítanak meg.  
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Nagy Britannia 

 

Tíz évvel ezelőtt, egy fenntartható közlekedési rendszer kialakításának érdekében a parkolási 

normákat a forgalmi zsúfoltság csökkentésének fontos eszközeként kezdték meghatározni és 

ezzel párhuzamosan a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése is megkezdődött. Ezen 

elképzelésekre alapozva adta ki Nagy Britannia kormánya a PPG13 („Planning Policy 

Guideance – Tervezési irányelvek” [35]) dokumentumot 2001. márciusában. Az országosan 

érvényes elvekben meghatározott parkolási normákat, mint maximális értékeket adták 

meg, de a helyi önkormányzatoknak jogában áll ennél szigorúbb előírásokat is bevezetni (még 

kevesebb parkolóhelyszámot engedélyezni), mivel az irányelvek ajánlásokat foglalnak 

magukba, nem pedig kötelezően betartandó előírásokat. A PPG13 megmutatja a kormány 

álláspontját egy új fejlesztés helyszínének és fenntarthatóságának kapcsolatáról. 

 

Általánosságban elmondható, hogy Nagy Britanniában a tervezési gyakorlat a 

lakóterületeknél (mint utazások általános kiindulási pontjánál) minimális parkolási normákat, 

a célállomásnál (kereskedelmi, intézményi, ipari, stb. területek) maximális értékeket 

alkalmaz. Az egyes létesítményekhez tartozó, megépítendő parkolóhelyek számát az utazások 

céljánál a tervezett funkció bruttó területére, vagy a látogatók számára (ha ez előre 

becsülhető) vonatkoztatva adják meg.  

A parkolási normák kimondott célja a funkcionalitás (használati célnak való megfelelőség), a 

közösség kiszolgálása és jobb életkörülmények létrehozása. 

Különleges figyelemmel kezeli a dokumentum (PPG13) a mozgáskorlátozott emberek 

parkolási igényeit: a tervezett összes parkolási kapacitás 5 %-át a különleges igények 

kielégítésére kell fordítani. 

Lakóövezetek esetén is létezik maximálisan építhető parkolóhely-szám (1,5 parkolóhely 

lakóegységenként). 

Az országos szabályozás előírásai függetlenek a környező zóna területfelhasználásának 

típusától, a közösségi közlekedés elérhetőségétől. Az egyes városok jellemzői nagyon 

eltérőek lehetnek, így a parkolási normák részleteinek kidolgozása a helyi szabályozás 

feladata. 
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2. táblázat Ajánlás az Egyesült Királyságban alkalmazandó parkolási normákra 

TERÜLETHASZNÁLATI 
FUNKCIÓ 

Parkolók maximális számának 
országos előírása 
1/m2 bruttó alapterület, ha 
másképp nem rendelkezik 

Küszöbérték, amely felett az 
előírás alkalmazandó 

(bruttó alapterület) 

Élelmiszer kereskedelem      1/14 m2      1000 m2 

Nem-élelmiszer jellegű 
kereskedelem 

     1/20 m2      1000 m2 

Filmszínházak és konferencia-
egységek 

    1/5 férőhely      1000 m2 

Közösségi funkció 
(filmszínházaktól, konferencia-
egységektől és stadionoktól 
eltérő használat) 

    1/22 m2      1000 m2 

Irodák    1/30 m2     2500 m2 

Felsőfokú oktatási 
intézmények 

   1 /2 fő személyzet 
    + 1/15 hallgató 

    2500 m2 

Stadionok    1/15 férőhely     150 férőhely 

 

 

A következőkben a részletes helyi szabályozásra láthatunk példákat: 

London 

A helyi szabályozás (The LONDON Plan, 2011. Annex 4. Parking Standards [27],[31]) 

részletesen kidolgozott maximális parkolóhely-számok alkalmazását javasolja minden 

területhasználati funkció esetében. A kereskedelmi, vendéglátás és szabadidős funkciókat 

számos alfunkcióra bontva határozza meg a parkolók számát. A részletes szabályozást mutató 

táblázat a B) mellékletben látható. 

West Midlands  (Local Transport Plan, 2006.) [50] 

A régió városaiban zónákat határoztak meg, megközelíthetőségüknek (közösségi közlekedési 

ellátottságon alapuló helyi minősítési rendszer) megfelelően. Jó megközelíthetőség esetén a 

parkolási normák szigorúbbak, korlátozottak. Nagy volumenű létesítmények építése esetén 

kötelező a mobilitási terv elkészítése. A közterületi/közösségi létesítményekhez tartozó 

parkolóterületeken százalékosan kell megadni a látogatók számára tervezett parkolóhelyek 

arányát. Mivel a garázsokat számos esetben nem gépjármű-tárolásra használják a 

tulajdonosok, így a közterületi parkolási igény jelentős, az önkormányzatok  speciális 

előírásokat alkalmaznak.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 21 

Kereskedelmi létesítmények esetére a parkolási előírások a létesítmény mérete, jellege és 

helyszíne szerint eltérőek. A településközpontokban a kereskedelmi funkcióhoz megépített 

parkolóállások használatát szabaddá kell tenni a környékre érkező látogatók számára is. 

Kerékpárok, motorkerékpárok és mozgáskorlátozott járművezetők számára is biztosítani kell 

parkolási lehetőséget. 

Az oktatási intézmények esetén a kiépítendő parkolóhelyek számánál figyelembe kell venni a 

dolgozók, látogatók és a szülők igényeit is. A jelentősebb forgalmat és/vagy parkolási igényt 

generáló oktatási intézményekben Mobilitási Tervet kell kidolgozni és bevezetni. Ez igaz 

azokra az egészségügyi létesítményekre is, amelyek bruttó alapterülete meghaladja az 1000 

m2 nagyságot. 

A parkolási normák meghatározása során a városokat két részre osztották (belváros és egyéb 

területek) és kétféle parkolási előírást vezettek be. A parkolóhelyek maximális száma 

csökkenthető, ahol a közösségi közlekedési rendszer közepesnek, vagy jónak minősíthető (a 

színvonal meghatározását ajánlások segítik). 

A parkolási normák pontos értékét a B) mellékletben található táblázat mutatja. 

 

Yorkshire (Transport Issues and Development Guide, North Yorkshire City Council, 2004.) 

[53] 

A régióban az alábbi maximális parkolási normákat alkalmazzák az országos szabályozás 

javaslatait követve: 

A 2004. évben kiadott parkolási irányelvek a várost övezetekre osztják a gazdasági 

tevékenység jellege, valamint a nem személygépkocsis megközelíthetőség alapján. Az egyes 

övezetekben tervezhető parkolóhelyek száma a maximális igényszint 0-100%-a.  

A Yorkshire-ben alkalmazott parkolási normák a B) melléklet táblázatában láthatók. 

 

Németország  

(Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Landesbauordnung- Stellplätze und Garagen) [46] 

A jogszabályban előírt, minimálisan biztosítandó parkolóhely-számot a C) mellékletben 

látható  táblázat mutatja: 

 

Az előírások tartalmazzák az alábbi módosítási lehetőségeket is: 

• a parkolóhely-igény számításánál a fentieket kell alkalmazni, de figyelembe kell venni a 

tervezett létesítmény környezetében meglévő parkolóhelyeket is. Különleges esetben 
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(amikor aránytalanságok alakulnának ki) a tényleges parkolóhely-igény a férőhelyek, 

illetve az alkalmazottak száma szerint határozandó meg. 

• Ahol szükséges, a tárolás lehetőségét is biztosítani kell. 

• A kaszinók és játéktermek parkolási igényeinek meghatározásánál figyelembe kell venni a 

környező terület általános parkolási helyzetét is.  

• A hasznos alapterületbe nem számítandó bele a kiszolgáló terek (folyosók, lépcsőházak, 

mosdók, garázsok) nagysága. 

• A színházak, hangversenytermek, kiállítótermek, sport- és egyéb közösségi létesítmények 

esetén a megfelelő számú gépjárműparkoló mellet elegendő várakozóhelyet kell építeni az 

autóbuszok számára is. Az iskolabuszok számára parkolóhelyet kell tervezni az iskolák 

mellé. 

• Minden 30 parkolóállásból egyet a mozgáskorlátozottak számára kell kijelölni. 

 
 

Ausztria 

(Verordnung der Landesregierung über das Mindestmaß und die erforderliche Zahl sowie 

die bautechnischen Erfordernisse von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, 2001.) [45] 

Ausztriában a parkolási normákat szabályozó, minimális parkolóhely-számot meghatározó 

rendelet 1976. óta létezik. Legutóbb 2001-ben módosították. 

A biztosítandó parkolóhelyek száma függ a várható parkolási igényektől, amit a fejlesztés 

típusa, mérete és helyszíne határoz meg.  

Kutatásokat végeztek a lakóterületeken biztosítandó parkolók számával kapcsolatban. Az 

eredmények szerint nem elegendő lakásonként 1 parkolóhelyet építeni, reálisabb volna a 1,5 

parkolóhely lakóegységenként. 

Az Ausztriában alkalmazott parkolási normák a D) jelű mellékletben láthatók. 

 

Finnország - Helsinki 

Finnországban, Helsinkiben a lakóterületekre vonatkozó parkolási politika a lakóterület 

szerint határozza meg az építendő parkolóhelyek számát. 125 m2 lakásterület után 1 

parkolóállás biztosítandó. Kereskedelmi és irodai funkciók esetén 350 m2 területhez 1 

parkolóállás a norma. Összehasonlítva Európa több országában létező előírásokkal, ez a 

legszigorúbb szabályozás. Például Magyarországon 18 parkolóhely biztosítása kötelező 

hasonló méret és funkció esetén. Helsinkiben további előírás, hogy a parkolóhelyeket a 

funkciót tartalmazó épületben kell elhelyezni és fedett tárolóhelyként kell megépíteni. A 
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közösségi közlekedés jelenléte, elérhetősége és szolgáltatási színvonala kulcskérdés a város 

parkolási normáinak megállapításánál. [25] 

 

Csehország 

Magyarországhoz motorizációs szintjét, közlekedési hálózatának kiépítettségét, közlekedési 

szokásait tekintve nagyon hasonló Csehországban ajánlott parkolási normákat alkalmaznak. 

[9] Minden területhasználati funkciót több alfunkcióra bontva, a nettó építményterület és a 

használók száma alapján határozzák meg a biztosítandó parkolóhelyek számát. Külön 

foglalkoznak a 10-15 perces időtartamú, K+R-típusú parkolások igényeivel, autóbusz, 

kerékpár és motorkerékpár elhelyezésére alkalmas parkolóállások kijelölését javasolják.  

A Csehországban alkalmazandó részletes parkolási normákat az E) jelű melléklet mutatja.  

 

3.1.2. Európán kívül 

 

Amerikai Egyesült Államok 

 

A városokban alkalmazandó parkolási normákra ajánlások léteznek. [43] 

Az Egyesült Államokban a lakásokat a hálószobák száma szerint csoportosítják. A parkolási 

normák megállapításánál ugyanezen kategóriákat alkalmazzák. Az előírások a biztosítandó 

parkolóhelyek minimális számát javasolják, az alábbiak szerint: 

 

    3. táblázat Javasolt minimális parkolási normák az Amerikai Egyesült Államokban 
 

Területhasználat Telken belül biztosítandó 
parkolóhelyek száma 

Lakófunkció  

Családi ház 
 

 2 ph/lakás 

Társasházi lakás 
1-2 hálószoba 
kisebb 
nagyobb 

 
1,5 ph / lakás 
1 ph / lakás 
2 ph / lakás 

Kórház  
(idősek otthona) 

1 – 1,2 ph/ágy 
(0,3 ph/ágy) 

Előadóterem, színház, stadion, 
étterem, templom 

0,25 – 0,3 ph/férőhely 
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Ipari létesítmény 0,6 ph /alkalmazott 
(vagy 1 / 72 m2) 

Főiskola, Egyetem 0,5 ph /hallgató 

Kereskedelem 1 ph/22,5 m2 (bruttó 
alapterület) 

Bevásárló központ 1ph/18 m2 bruttó kiadható 
alapterület 

Gyorsétterem 1 ph / 9 m2  

Irodák 1 ph / 27  m2 

Szállodák. motelek 1 ph/szoba + 0,5 
ph/alkalmazott 

Szabadidős tevékenységek 
létesítménye (fedett) 

1 ph / 15 m2 

Középiskolák 0,2 ph / diák + 1 ph 
/személyzet 

Egyéb iskolák 1 ph / osztályterem 

 
 
Portland [34] 
Portland városában a parkolási normákat meghatározó rendelet legújabb módosítása 2011. 

január 7-én lépett érvénybe. A rendelet (és az általa szabályozott parkolási normák) 

messzemenően figyelembe veszik a fenntartható közlekedés alapelveit. A disszertáció 

terjedelmi korlátai miatt a részletes szabályozást az F) mellékletekhez csatoltam. 

 

3.1.3. Összehasonlítás 

 

A fent ismertetett példák is mutatják, hogy az egyes országokban mennyire eltérőek a 

biztosítandó parkolóhely-számok számításának módszerei. A nemzetközi gyakorlat azonban 

minden országban megegyezik a figyelembe vett tényezők sokszínűségére, a helyi 

sajátosságok érvényesítésére és a részletes kidolgozásra vonatkozóan. 

Az alábbi táblázatok és grafikonok mutatják a leglényegesebb (és legjobban 

összehasonlítható) funkciókhoz tartozó előírt (vagy javasolt) parkolási normák 

összehasonlítását és a Magyarországon alkalmazott parkolási normák helyét a különböző 

országok között.  
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4. táblázat  Nemzetközileg alkalmazott parkolási normák összehasonlító táblázata  

 Lakó 
(1 ph/…) 

Kereskedelem 
(1ph/...) 
 

Szállás 
(1ph/...) 
 

Vendéglátás 
(1ph/...) 
 

Oktatási int. 
(1ph/...) 
 

Felsőoktatás 
(1ph/...) 
 

Magyarország 
 

1 lakás 10 m2 
20 m2 

 

1 vendég-
szoba 

5 m2 
fogyasztótér 

20 m2 nettó 
alapterület 

20 m2 nett  
alapterület 

Ausztria 
 

0,6-1,5 
lakás 

30 m2 

(min. 2ph) 
2 - 5 
vendégágy 

5-10 vendég osztályterem, 
vagy 5 tanár 

5 hallgató, 
vagy 5 m2 
teremterület 
 

Németország 
 

0,2-1,5 
lakás 

20 m2 -50 m2 2 – 6 
vendégágy 

4-12 vendég 25 – 40 
tanuló 
 

2 - 4 hallgató 

Nagy 
Britannia 
 

0,33-2 
lakás 
(szobaszám 
alapján) 

14 m2 

élelmiszer 
20 m2  - más 
(30 m2) 

vendég-
szoba 

10 m2 
(20 m2) 
pontos 
funkció és 
helyszín 
alapján 

Mobilitási 
vizsgálat 
alapján 
(dolgozók és 
szülők 
igényei) 
 

2 fő 
személyzet + 
15 hallgató 

Csehország 0,5-2 lakás 20 m2 -50 m2 2-3 
vendégágy 

3 - 10  m2 
fogyasztótér 

5 – 10 tanuló 3–6 hallgató 

USA 
 

0,5–2 lakás 18 - 22,5 m2 vendég-
szoba + 2 
alkalmazott 

9 m2, vagy 
3-4 vendég 

osztályterem 
+ 1fő 
személyzet 
 

2 hallgató 

 

 
 Konferenciaterem, 

színház, mozi 
Sport-

létesítmény 
Iroda, 

igazgatás 
 

Kórház Ipar Zöldfelület  

Magyarország 
 

5 férőhely 5 férőhely 10 m2 
20 m2 

 

4 
betegágy 

200 m2 
 

500 m2 
 

Ausztria 
 

5 m2, vagy 5-10 
férőhely 

100 m2 + 10 
férőhely 
 

30 – 40 
m2 

3 
betegágy 

60 m2, vagy 
5 
alkalmazott 

200 m2 

Németország 
 

5 férőhely 10-15 férőhely 
+ 1/250 m2 

 

 

30 m2 -50 
m2 

2 – 6 
betegágy 

50–100 m2,  

vagy 3 
alkalmazott 

2000 m2 
 

Nagy Britannia 
 

5 férőhely 15 férőhely 
(vagy egyedi 
vizsgálat 
alapján) 
 

25 m2 4 fő 
dolgozó 
+ 3 
látogató 

50 m2 - 
75 m2 

 

egyedi 
vizsgálat 
alapján 

Csehország 4-6 férőhely 10 – 12 m2 25 -30 m2 4 fő + 3 
betegágy 

4 fő 
alkalmazott 

10000 m2 
 

USA 
 

3-4 férőhely 3-4 férőhely 27 m2 0,7 – 1 
betegágy 

1,7 
alkalmazott, 
vagy 72 m2 

egyedi 
vizsgálat 
alapján 
 

 

A fenti táblázatban piros szín jelöli a minimálisan, kék szín a maximálisan biztosítandó 

parkolóhelyszámot. 
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Összehasonlító grafikonok 

[parkolóhely/lakás] 

 

1. ábra - Lakófunkcióhoz tartozó parkolási normák összehasonlító grafikonja 

 

                 [m2/ph] 

2. ábra – Irodai (egyéb) funkcióhoz tartozó parkolási normák összehasonlító grafikonja  

  

3. ábra – Kereskedelmi funkcióhoz [m2/ph]      4. ábra – Kulturális funkcióhoz [fő/ph] 

tartozó parkolási normák összehasonlító grafikonja  
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fő       fő 

5. ábra – Felsőoktatási funkcióhoz [fő/ph]            6. ábra – Sportfunkcióhoz [fő/ph] 

tartozó parkolási normák összehasonlító grafikonja  

 

 

[m2/ph] [vendég/ph] 

7. ábra – Vendéglátás funkcióhoz tartozó parkolási normák összehasonlítása  

 

 

A fenti ábrákon piros téglalappal jelöltem azokat az eseteket, amikor a hazai szabályozás 

szélsőértékhez közeli parkolóhely-számot ír elő, vagyis a legtöbb parkolóhelyet egy-egy 

funkcióra vonatkozóan Magyarországon kell megépíteni. Elgondolkodtató, hogy az irodai, 

vendéglátó és kereskedelmi funkciók esetén a hazai előírások követelik meg a legnagyobb 

kiépítendő parkolóhely-számot, még az USA normáinál is szigorúbban, ahol pedig a 

magyarországi motorizációs szint többszöröse (780 gépjármű/1000 lakos) a gépjármű-

ellátottság. 
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A fenti adatokkal érdekes összevetni az egyes országok motorizációs szintjét: 

Gépjármű-ellátottság [gjmű/1000 lakos]: 

   2009. év 2006. év 

Magyarország: 300    324  

Nagy Britannia: 459  464 

Ausztria:  522  509 

Németország:  509  565 

USA:   780  770 

Csehország:  424  401   

(Forrás: EUROSTAT.eu -http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table) [18] 

 

Általános megfigyelések: 

- Nagy Britanniában már általános és elfogadott a maximális parkolási norma, 

amivel elősegítik a fenntartható közlekedés létrejöttét, 

- helyi sajátosságok maximális figyelembe vétele jellemző az összes vizsgált 

országban (a normák részletesen kidolgozottak, figyelembe veszik az érintett 

városi övezetet, a funkciókat több típusra bontják, más-más parkolási igényt 

határozva meg; nem csak a funkció alapterületét, de a használók számát is 

számításba veszik), 

- több területhasználati funkciónál (vendéglátás, oktatás, sportlétesítmények, ipar) 

nem az alapterület, hanem a használók száma szerint írják elő a biztosítandó 

parkolóhely-számot – a gépjárműhasználati szokásjellemzők segítségével 

pontosabban becsülhető előre a keltett gépjárműforgalom. A tervezés fázisában 

nehézséget okoz, hogy a használók száma és közlekedési szokásai nem 

becsülhetők előre pontosan. 

- rugalmas (határok között mozgó) parkolóhely-számok – nagyobb a beruházó – 

tervező - döntéshozó szabadsága, és jobban kiszolgálhatók a fenntartható 

közlekedés igényei, 

- a lakófunkcióhoz tartozó parkolási igények meghatározására részletes előírások 

születtek a vizsgált országokban, ebben az esetben a biztosítandó parkolóhelyek 

minimális számát írják elő minden országban, 

- több esetben mobilitási terv készítését írják elő a szabályozók a várható parkolási 

igények alátámasztására 

- a vizsgált európai országokban (Ausztria kivételével) csökkent a gépjármű—

ellátottság szintje az elmúlt években. Magyarországon a legkisebb arányú a 
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motorizációs szint (és kiskapacitású a városi úthálózat), mégis a legmagasabb 

parkolási igényekkel számol a szabályozás. [57] 

 

3.1.4. A megépített és az előírt parkolóhelyek számának aránya meglévő autómentes 

övezetekben 

További érdekes, megfigyelésre méltó nemzetközi adatsor a parkolási normák 

teljesülésülésének mértéke létező autómentes területeken. Több országban ismeretesek 

autómentes városrész projektek. („World carfree network”)[52] Ezen – általában 200-600 

lakásos - területeken a lakásokhoz nagymértékben csökkentett parkolóhely-kínálat van 

(általában a szokásos érték 5 - 20 %-a) [24]. Csak kiszolgáló és megkülönböztetett járművek 

hajthatnak be. A gyalogosok és a kerékpárosoknak elsőbbséget élveznek a zónában. A 

csökkentett számú parkolóhelyet is a terület szélén vagy kívül helyezik el. A lakók bérleti 

vagy adásvételi szerződésben vállalják, hogy nem tartanak saját autót, és a hosszabb 

időtartamú autóhasználatot is elkerülik. Több esetben car-sharing járművek állnak a lakók 

rendelkezésre. 

  Az autómentes területeket a városi övezetek élhetőbbé, kevésbé szennyezetté és a lakosok 

számára vonzóbbá tétele érdekében hozzák létre azokban a városokban (országokban), ahol 

ezt az előírások megengedik. Ez az oka annak, hogy ezeken a területeken a 

magángépjárművek forgalmát kevés számú parkolóhely biztosításával csökkentik (vagy 

egyetlen parkolóhelyet sem adnak a lakók számára). Sok követendő, sikeres autómentes zóna 

működik világszerte (néhány még csak teszt-fázisban) és egyre több tervezett, mivel ezen 

zónáknak magas a társadalmi elfogadottsága és jó minőségű városi életet biztosítanak. Ezen 

autómentes zónák megfigyelése, vizsgálata segíti más városokban a jövőben létrehozandó 

autómentes övezetekben a parkolási normák elvárható teljesítési arányának megállapítását. 

5. táblázat A parkolási normák teljesülése a működő autómentes zónákban:  

Helyszín Parkolási arány (helyi szabályozókhoz viszonyítva) 
Németország- München    0,47 

Berlin, Panke    0,15 

Berlin, Treptow   0,18 

Münster,Geist    0,2 

Hamburg, Barnbek   0,15 

Freiburg, Vauban   0,5 

Hollandia – Amsterdam, Westerpark   0,2 

United Kingdom - Edinburgh, Gorgie  0,1 

Austria – Bécs      0 – 0,1 
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3.2. Városszerkezeti zónák meghatározása, közterületek felosztása a nemzetközi 
gyakorlatban 

 
A későbbiekben tárgyalt városszerkezeti és helybiztosítási kérdésekkel több külföldi elmélet 
foglalkozik: 
 
Terület elhelyezkedése a településszerkezetben, övezeti jellemzők 

Az egyes létesítmények nem önmagukban állnak a település szerkezetében, hanem társadalmi, 

településrendezési és közlekedési szempontból szoros összefüggésben élnek a 

környezetükkel, a szomszédos települési funkciókkal és egymásra jelentős hatással lehetnek. 

Az övezet, amelyben egy létesítmény elhelyezkedik, meghatározza a funkció használatának 

jellemzőit (a használók számát, gyakran korát, megközelíthetőségét, közlekedési szokásokat). 

Itt nem csak a területhasználati funkcióról, övezetről, hanem a településszerkezeten belül 

elfoglalt helyről is szó van. 

Egy településen belül a szociológiában és a városépítészetben több modellt alkalmaznak az 

övezetek lehatárolására, jellemzően koncentrikus (kör)modellel, illetve szektor-modellel, 

nagyvárosok esetében többközpontú modellel dolgoznak.[33] 

 

A  - központi üzleti negyed 
B  - átmeneti zóna 
C  - munkásosztály lakóövezete 
D  - ingázók övezete 
E  - vidéki terület 
 
 
 

8. ábra – Városszerkezet koncentrikus modellje (Burgess, 1925.) Forrás: Wikipedia.hu [29] 

városközpont

társ- és alközpontok

átmeneti övezet

Jelmagyarázat

bérházas lakóövezet

elővárosok térsége

közép- és fels ő
rétegek lakóövezete

Forrás: J. Hoffmeyer-Zlotnik 1977  

9. ábra – Városszerkezet többközpontú modellje (Hoffmeyer – Zlotnik,1977.)  

Forrás: Dr. Csapó Tamás: A városok szerkezete, funkcionális tagolódása [12] 
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A városszerkezeti modelleknek, az övezeti felosztásoknak az egyes területhasználati funkciók 

vizsgálata során jelentős szerepük lesz. 

 

Közterületek újrafelosztása, a gépjárműforgalom helyigénye  

Hermann Knoflacher professzor fő kutatási területe a fenntartható, élhető város és annak 

közlekedési feltételei. Gondolatainak felidézése nélkül a téma nemzetközi kitekintése nem 

lehetne teljes.  

Eredményei: 

- a közlekedés egy összetett rendszer, tervezését is ennek alapján kell végezni, 

- városi térszervezés alapkérdés – optimális város: 150 lakos/ha terület (alacsony 

motorizációs szint mellett), 

- az elmúlt 50 évben a városi teret közutakká és parkolóhelyekké alakították, létrehozva egy 

autóhasználatra ösztönző infrastruktúrát, napjainkban pedig gyakran az infrastrukturális 

feltételek megváltoztatása nélkül „büntetik” az embereket, ha autót használnak, 

- minden úthasználó számára azonos feltételeket kell teremteni, a helybiztosítással is, 

- a fenntartható közlekedést nem a mobilitás (utazások számának) növelésével, hanem a 

közlekedési módok közötti arány-módosítással kell megoldani, 

- a közösségi közlekedés csak akkor kap egyenlő esélyt az egyéni gépjárműhasználattal, ha 

mindkettő megközelítése körülbelül hasonló lehet (vagyis a parkolóhelyeket nem 

közvetlenül az uticélnál, hanem valamivel távolabb kellene elhelyezni), még fizetési 

kötelezettséget is javasol abban az esetben, ha valaki a lakásánál parkol, 

- a parkolást rendszerelvűen kell kezelni és optimálni, nem pedig elszigetelt helyi szinteken. 

 

  

10. ábra – Egyenlő esélyek a közösségi közlekedés és a gépjárműhasználat számára 

(Forrás: H. Knochflacher, 2004.) [23]
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4. Területhasználati funkciók és hozzárendelt parkolási megoldások 
vizsgálata 
 
Az alábbi fejezetben feldolgozott adatok saját adatgyűjtés, mérés és kutatás eredményei, 

kivéve a megjelölt adatokat, ábrákat.    

 
4.1. Probléma-felvetés, konfliktusok 

 

A parkolási normák 2.2 fejezetben ismertetett magyarországi szabályozás alkalmazandó egy 

település minden zónájában és bármely típusú fejlesztés esetén, teljesen függetlenül az adott 

város településszerkezetétől, a meglévő közösségi közlekedési rendszertől, a tervezési 

helyszín megközelíthetőségétől, illetve a szomszédos területek területhasználati funkcióitól 

(kivéve a központi övezetek esetében, amennyiben létezik erre vonatkozó helyi parkolási 

rendelet az érintett településen). A szabályozás nem tartalmazza a keltett forgalom 

nagyságának, illetve típusának számítását és nem teszi lehetővé a szomszédos 

területhasználati funkciókból eredő nem egyidejű parkolások (különidejűség) figyelembe 

vételét, vagyis a tervezett parkolófelületek közös, de időben elkülönülő használat. 

 

Másrészről egyéb (környezetvédelmi) rendeletek (pl. a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról [5]) 

nagyvolumenű beruházások esetén kötelező jelleggel írják elő a környezetvédelmi és a 

közlekedési hatásvizsgálatok elkészítését annak érdekében, hogy az épülő létesítmény 

kiszolgálására tervezett új közlekedési infrastruktúrát a keltett forgalom volumenére alapozva 

lehessen megtervezni. Az új beruházás által keltett többlet-forgalom elfogadható, amennyiben 

a létező infrastrukturális elemek fejleszthetők a többlet-forgalom befogadására. Jól látható, 

hogy ez a folyamat nem fenntartható, mivel eredményeképpen a közúti infrastruktúra olyan 

mértékben fejlődne és a keltett forgalom olyan nagy lenne, amelyet a városok már nem 

tudnának befogadni sem földrajzilag, sem környezeti hatásaikat tekintve. Így ez a folyamat 

nem csupán fenntarthatatlan, de megvalósíthatatlan is. [58], [59] 

 

További komoly kérdések is felmerülnek az egyes beruházásokhoz megépítendő 

parkolóhelyek számának hazai szabályozásával kapcsolatban: 

 

•   a szabályozás nem eléggé (tulajdonképpen egyáltalán nem) differenciált . A 

parkolóhelyek számának (parkolási normák) szabályozása sokkal differenciáltabb kell 
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legyen, amely minden esetben figyelembe veszi a tervezett beruházás helyszínét, a 

városszerkezetben való elhelyezkedését, közúti és közösségi közlekedéssel való 

megközelíthetőségét, a kapcsolódó úthálózat és a közösségi közlekedési rendszer 

szolgáltatási szintjét, a települési zóna társadalmi szerkezetét, az ott lakók, illetve dolgozók 

utazási szokásait, stb. 

 

•  sok esetben (különösen a sűrűn beépített városközponti zónákban) a jelenlegi szabályozás 

által meghatározott, biztosítandó parkolóhely-szám irreális, azaz nem megvalósítható a 

helyi adottságok miatt. Általában ezek azok a helyszínek, ahol a valódi parkolási igényeket 

nem is szabad mind kielégíteni, mert a parkolóhelyek által keltett forgalmat az adott zóna 

úthálózata nem tudja befogadni. A települések Szerkezeti, illetve Szabályozási Terveihez 

készített közlekedés szakági munkarészek fontos része a tervezési területre vonatkozó 

parkolási mérleg számítása (és értékelése). A parkolási mérleg (a parkolási normák 

teljesítése) mutatja meg a parkolási igények és a rendelkezésre álló parkolóhelyek 

arányát (egyensúlyát, illetve annak hiányát). A parkolási igények az OTÉK szerint 

számítandók, a tervezett létesítmény területhasználati funkcióinak típusa és nagysága 

(nettó szintterület) figyelembe vételével. A valóságban a meglévő létesítmények/épületek 

által keltett parkolási igény jelentősen eltérhet a szabályozás által megkövetelt 

parkolóhely-számtól, az adott helyszín jó közösségi közlekedési kiszolgálásának, vagy a 

fejlesztés városszerkezetben elfoglalt speciális helyének következtében (például egy 

kiterjedt lakóterület közelében, megfelelő gyalogosforgalmi létesítmények biztosításával 

elősegíthető, hogy ne minden látogató menjen az intézményközpontba 

személygépjárművel, stb.). 

 

•   A kötelezően betartandó parkolási normák a minimálisan biztosítandó parkolóhelyek 

számát jelentik, vagyis a jelenleg a szabályozás nem felel meg a fenntartható közlekedés 

tervezési elveinek (azaz annak az alapkérdésnek, hogy nem kell feltétlenül kiszolgálni 

minden parkolási igényt a személygépjármű-forgalom csökkentése érdekében). Ez azt 

jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé (igen speciális helyszínek és helyi 

rendeletek alkalmazásának kivételével) a biztosítandó parkolóhelyek számának 

csökkentését, így az előrebecsülhető forgalomnagyság csökkenését sem. Egy új, 

kifejlesztendő szabályozásra van szükség, amely a kiszolgálandó parkolási igények 

arányát határozza meg, figyelembe véve a tervezett beruházás helyszínének jellemzőit. 
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•   A tervezett, illetve meglévő épületek helyszínét nem veszi figyelembe a jelenlegi 

szabályozás (kivéve a helyi szabályozásban kiemelteket) a biztosítandó parkolóhelyek 

számának meghatározásánál. Ezt a jellemzőt az alábbi két szempontból is szükséges 

volna számításba venni: 

- területhasználati funkció és méret, 

- városszerkezetben elfoglalt hely. 

 

A városszerkezetben elfoglalt helyet a helyszín megközelíthetősége jellemzi (közúthálózat, 

közösségi közlekedési hálózat, valamint a szomszédos területek területhasználati 

funkciója.) 

A területhasználati funkción kívül a megközelíthetőség is meghatározó tényező egy terület 

által keltett forgalom volumenében. A város főúthálózatának elérhetősége, a közösségi 

közlekedési hálózattól mért távolság és természetesen a rendelkezésre álló parkolási 

lehetőségek nagyságrendje és szolgáltatási színvonala alapvetően meghatározzák az egyes 

létesítmények által keltett forgalom nagyságát. 

 

Például: a meglévő szabályozás (OTÉK) ugyanazon parkolóhely-szám megépítését 

követelik meg, ha egy kereskedelmi létesítményt egy sűrűn beépített (néha történelmi) 

városközponti területen építenek, ahol általánosan városközponti vegyes területhasználat 

jellemző, mintha ugyanazt a kereskedelmi egységet a város külső zónájában valósítanák 

meg. Ebben az esetben könnyű belátni, hogy olyan helyen generálódik többlet-forgalom 

(történelmi városközpontban), ahol a közúti infrastruktúra nem alkalmas ekkora 

nagyságrendű forgalom lebonyolítására/befogadására. Mindemellett ezek a területek 

általában védendők a közlekedés hatásaitól és nem szabad további terhelésnek kitenni őket. 

A magyar települések belvárosi területein általában jó a közösségi közlekedési ellátottság 

szintje, így reálisan becsülhető a személyautók használatának kisebb aránya (és a kevesebb 

parkolóállás biztosításának jobb társadalmi elfogadottsága). 

A belvárosi területeken a helyi parkolási rendeletek alapján adható maximum 50%-os 

parkolóhelyszám-csökkentés megoldja a fent ismertetett probléma egy részét. Ez 

természetesen megint egyetlen érték bármely terület esetén és a szabályozás nem tartalmaz 

semmilyen ajánlást a csökkentés mértékének meghatározásához az erősen különböző 

jellemzőkkel rendelkező övezetek esetében. 

 

Másik példa a szabályozás által megkövetelt és a valóságos parkolási igények 

összehasonlítására az egyéb területhasználati funkcióktól elkülönülő területeken létrehozott 
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lakóövezetek esete. Azoknak a családoknak, akik a városközpontot választják lakóhelyül, 

általában egy autójuk van, vagy egy sincs (például fiatal párok, illetve idősebb lakók), 

ugyanakkor a városok külső kerületeiben, családi házas övezetekben élő családoknak 

általában kettő, számos esetben több személyautójuk is van. A jelenlegi szabályozás ezeket 

a különbségeket sem ismeri. 

 

• A szabályozás jelenleg nem veszi figyelembe, nem ismeri el az úgynevezett 

különidejűséget, vagyis azt a tényt, hogy egy parkolófelületet a nap különböző 

szakaszaiban különböző területhasználati funkciók által keltett forgalom is használhatja. Ez 

bármilyen közterületi parkoló esetében alkalmazható lenne, ahol vegyes területhasználat, 

vagy egymáshoz nagyon közel elhelyezkedő funkciók találhatók. Ennek következtében egy 

területen a szükségesnél jelentősen több parkolóállás megépítését eredményezi az előírások 

betartása. 

Ennek a lehetőségnek bemutatására szolgál az alábbi diagram, amely megmutatja, hogy a 

különböző területhasználati funkciók által keltett parkolási igények hogyan változnak a nap 

folyamán. 

 

11. ábra  Parkolási igények változása 
(Forrás: Meyer, M.D. - “A Toolbox for alleviating Traffic Congestion and Enhancing Mobility”,  
2005.) [28] 
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4.2. Parkolási igények vizsgálatánál alkalmazott jellemzők 
 
Mivel alapvető hipotézisem, hogy a hazai parkolási normák nem eléggé differenciáltak 

(vagyis nem adnak megfelelő lehetőséget a helyi sajátosságok figyelembe vételére) az egyes 

létesítmények vizsgálata során az alábbi a létesítményre, helyszínére, illetve környezetére 

vonatkozó tényezőket is vizsgálom:  

a) területhasználati funkció, 

b) település nagysága, 

c) terület elhelyezkedése a településszerkezetben, övezeti jellemzők (beépítettség típusa), 

d) vizsgált terület közúthálózata, 

e) közösségi közlekedés elérhetősége, típusa, szolgáltatási szintje, 

f) nem motorizált közlekedési módok, 

g) megközelíthetőség, 

h) közterületi és belső parkolási lehetőségek, 

i) vizsgált létesítmény hasznos területe, illetve férőhelyszám. 

j) parkolási igény jelenlegi szabályozásnak megfelelően, 

k) parkolási norma teljesítésének aránya, 

l) (a vizsgált létesítményben dolgozók/élők/használók száma, közlekedési és parkolási 

szokásai – lehetőség szerint). 

 

 

a) Területhasználati funkció: 

Mivel a kutatás alapvető célja a parkolási normák differenciálási és csökkentési 

lehetőségeinek (illetve szükségességének) megmutatása alábbi funkciókat vontam be a 

részletes vizsgálatba:  

 

- lakófunkció 

- kereskedelem 

- alap- és középfokú oktatási intézmények 

- közösségi szórakoztató és kulturális egységek 

- sportolásra, strandolásra szolgáló létesítmények 

- igazgatási, ellátó és szolgáltató egységek 

- fekvőbeteg-ellátó és gyógykezelő egységek 

- közforgalmú, személyközlekedést ellátó egységek 

- egyéb rendeltetési egységek. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 37 

b) Település nagysága: 

A vizsgálatok során szükségesnek találom azt is felmérni, hogy az egyes települések nagysága 

mennyire befolyásolja a meglévő létesítmények parkolási igényeit. A különböző méretű 

településeken eltér(het) a motorizációs szint, a napi utazási igények száma és távolsága, a 

közösségi közlekedés elérhetősége és szolgáltatási színvonala, amely befolyásolja a 

közlekedési módok választásának megoszlását is (modal split), illetve a lakosok közlekedési 

szokásai is, amelyeket a település felépítése, szerkezete alapvetően meghatároz. 

Természetesen a közlekedési szokásjellemzőket a település földrajzi elhelyezkedése, 

gazdasági lehetőségei és fejlettsége is meghatározza. A szociológiai karakterisztika 

vizsgálatát, jellegzetességeinek figyelembe vételét a parkolási normák általános irányelveinek 

helyi (települési) alkalmazása során javasolom figyelembe venni. (A parkolási normák 

meghatározásának általam javasolt modelljét a 6. fejezetben ismertetem.) 

 

A figyelembe vett településméretek: 

Nagyváros  lakosszám > 100.000 fő 

Középváros  lakosszám: 25.000 fő – 100.000 fő 

Kisváros  lakosszám < 25.000 fő. 

Minden 25.000 lakosnál kisebb méretű település (a parkolási normák javasolt meghatározása 

szempontjából) a harmadik csoportba sorolandó. 

 

c) Terület elhelyezkedése a településszerkezetben, övezeti jellemzők 

 

Az egyes létesítmények nem önmagukban állnak a település szerkezetében, hanem társadalmi, 

településrendezési és közlekedési szempontból szoros összefüggésben élnek a 

környezetükkel, a szomszédos települési funkciókkal és egymásra jelentős hatással lehetnek. 

Az övezet, amelyben egy létesítmény elhelyezkedik, meghatározza a funkció használatának 

jellemzőit (a használók számát, gyakran korát, megközelíthetőségét, közlekedési szokásokat). 

Itt nem csak a területhasználati funkcióról, övezetről, hanem a településszerkezeten belül 

elfoglalt helyről is szó van. 

 

Jelen vizsgálatban, a parkolási normák újradefiniálásához egy egyszerűsített, három jól 

elkülöníthető övezet-típus meghatározását javaslom az egyes települések esetében: 

- városközpont (belváros) 

- átmeneti zóna (a városközponton kívül, azt határolóan) 

- külső zóna. 
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Mindhárom övezetben különbözőek a parkolási igények, a területhasználati funkciók aránya, 

használatuk más-más napszakokban jellemző. Eltér a közösségi közlekedési ellátottság, az 

infrastruktúra kiépítettsége. Amennyiben a fenntartható közlekedés szempontjából vizsgáljuk 

a területeket, teljesen más igényekkel találkozunk a városközpontban, a külső zónában és az 

átmeneti zónának nevezett övezetben. Ennek alapján úgy ítélem meg, hogy a parkolási 

igények meghatározásánál nem hagyható figyelmen kívül a vizsgált terület, illetve létesítmény 

városszerkezeten belüli elhelyezkedése. 

 

A – ipari, gazdasági terület 

B – városközpont 

C – agglomerációs település 

D – külső zóna, családi házas beépítés 

E – átmeneti zóna. 

 

 

 

12. ábra – Városszerkezet egyszerűsített modellje (Forrás: bbc.uk) [8] 

 

A parkolási igények meghatározásának későbbiekben javasolt számítási módszere szerint a 

szakemberek a helyi kötöttségek, városszerkezeti és közlekedési jellemzőknek megfelelően a 

település részeit a fenti három zónatípusba fogják besorolni és annak megfelelően választják 

majd ki az alkalmazandó parkolási normát.  

Az egyes létesítmények vizsgálatánál a fenti besorolás szerint három különböző zóna-típust 

különböztettem meg. 

 

 

d) Vizsgált terület közúthálózata 

A kérdéses létesítmény környezetének, a hozzávezető közúti kapcsolatnak értékelésénél a 

megközelítő út úthálózati besorolása és szerepe mellett, a lebonyolódó forgalomnagyság 

volumenét és a keltett forgalom befogadására való alkalmasságot vizsgáltam. Értékelési 

szempont még a parkolók megközelítési módja, a beállások-kiállások manővereinek 

forgalom-visszatartó jellemzője. A közúthálózat vizsgálatánál nemcsak a létesítmény 

közvetlen környezetét, de a települési főúthálózathoz való kapcsolódás minőségét és hosszát 

is figyelembe kell venni. 
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Alkalmazott minősítési rendszer: 

Kiváló közúti megközelíthetőség – elhelyezkedés főúthálózati elem mellett, 

Közepes közúti megközelíthetőség - elhelyezkedés gyűjtőút mellett, 

Gyenge közúti megközelíthetőség - elhelyezkedés kiszolgáló út mellett. 

 

e) Közösségi közlekedés elérhetősége, típusa, szolgáltatási szintje 

Az egyes létesítmények közösségi közlekedési ellátottságánál az alábbi szempontokat 

vizsgáltam: 

- legközelebbi megálló távolsága, 

- a közösségi közlekedési vonal típusa (kötöttpályás, földalatti, stb.), hálózati jellemzők, 

- járatsűrűség, 

- szolgáltatási színvonal (kényelem, több járat elérhetősége, átszállások a fő úti célokig).  

 

Közösségi közlekedési ellátottság minősítési rendszere: 

Kiváló – METRÓ-megállótól maximum 500 m, villamos- és/vagy autóbuszmegállótól 

maximum 300 m távolság, kiépített biztonságos gyalogoskapcsolat a megállóig, csúcsidőben 

minimum 15 perces járatsűrűség, 

Közepes – METRÓ-megálló 500 - 1000 m, villamos- és/vagy buszmegálló 300 - 600 m 

távolságban, járatsűrűség 30 percnél gyakoribb, 

Gyenge – csak buszmegálló érhető el, a megállók megközelítése rosszul kiépített (keskeny, 

hiányos gyalogos-felületek), vagy ha 500 m távolságon belül egyáltalán nincs megállóhely. 

 

f) Nem motorizált közlekedési módok 

Ennél a tényezőnél a gyalogosforgalom számára a létesítmény környezetében rendelkezésre 

álló gyalogosfelületek méretét, kiépítési módját és a gyalogosok biztonságának meglétét kell 

vizsgálni. Különösen fontos a közösségi közlekedési megállóhelyek és a létesítmény 

gyalogosbejáratai között húzódó gyalogutak, járdák nyomvonalának értékelése. 

A kerékpáros megközelítés esetében a vizsgált építmény környezetében meglévő kerékpáros 

infrastruktúra kiépítettsége, biztonságos használatának lehetősége és az uticélnál 

rendelkezésre álló kerékpártárolók száma az értékelés alapja. 

Nem motorizált közlekedési módok minősítési rendszere: 

Kiváló – kiépített kerékpáros infrastruktúra 300 méter távolságon belül elérhető, vagy a közút 

alkalmas kerékpározásra (a gépjárműforgalom és a kerékpáros forgalom megengedhető 

értékeit a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás mindenkori érvényben lévő kiadása tartalmazza) 
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a gyalogoskapcsolatok biztonságosan, jó paraméterekkel kiépítettek a legközelebbi közösségi 

közlekedési megállók felé, 

Közepes – kerékpáros infrastruktúra nincs, de a kapcsolódó közút kerékpározásra alkalmas, 

gyalogos infrastruktúra megfelelő, 

Gyenge – nagyforgalmú főút mellett, kerékpáros infrastruktúra nincs, gyalogos kapcsolatok 

hiányosak, nem biztonságosak (közúti átkelés lehetősége nem, vagy rosszul kiépített). 

 

g) Megközelíthetőség 

Az egyes létesítmények megközelíthetőségének meghatározásánál a különböző közlekedési 

módok elérhetőségét összegeztem. Közúthálózati kapcsolatok (forgalmi és geometriai 

jellemzők), közösségi közlekedés elérhetősége és szolgáltatási színvonala, valamint a 

gyalogos és kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége és használhatósága az értékelés fő 

szempontjai. Minden közlekedési mód esetében vizsgálandók a kiterjedtebb hálózati 

kapcsolatok is, mert a közlekedési mód választása nemcsak a létesítmény környezetében 

rendelkezésre álló infrastruktúra szerint, hanem annak távolabbi kapcsolatrendszere alapján 

alakul. 

 

A parkolási igények meghatározásánál a vizsgált létesítmény megközelíthetősége, annak 

helyes értékelése kulcskérdés egy reális, az igényekhez igazodó, azokat a fenntartható 

közlekedés szempontjai szerint alakító parkolási norma létrehozásában. A létesítményhez való 

eljutás esetében a megközelíthetőség a közlekedési mód választás alapvető szempontja. A 

parkolási lehetőségek megadásával (vagy korlátozásával) befolyásolhatjuk a közlekedési mód 

választását, de ha a gépjárművel való utazás (odajutás) a legkényelmesebb, legrövidebb időt 

veszi igénybe és a legolcsóbb, a gépjárművezetők inkább ezt a közlekedési módot fogják 

használni abban az esetben is, ha távoli, vagy szabálytalan parkolásra lesz csak lehetőségük a 

célnál. Ebből következik, hogy ha azt kívánjuk elérni, hogy egy létesítményhez inkább 

közösségi közlekedéssel, vagy nem motorizált közlekedési móddal érkezzenek a használók, a 

parkolási lehetőségek csökkentése együtt kell járjon a területet kiszolgáló közösségi 

közlekedési hálózat szolgáltatási szintjének emelésével. 

 

h) Közterületi és belső parkolási lehetőségek 

A jelenlegi vizsgálatok célja a meglévő létesítmények esetén a parkolási norma teljesítési 

arányának számítása, így ehhez szükséges az egyes építményekhez jelenleg meglévő 

parkolóhelyek, parkolási lehetőségek felmérése, összeszámolása. Minden létesítmény esetén 

igyekeztem elkülöníteni a saját használatú parkolófelületeket azoktól a közterületi 
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parkolóktól, amelyeket más épülethez érkezők használnak. Ahol az elkülönítés nem volt 

lehetséges, ott egy tapasztalati arányt alkalmaztam a közterületi parkolófelület megosztásához 

és a parkolóállások külön funkcióhoz rendeléséhez. Úgynevezett belső parkolási 

lehetőségként értelmeztem a vizsgált létesítmény saját telkén kiépített, kizárólagos használatú 

parkolóállásokat. 

 

i) Vizsgált létesítmény hasznos területe 

Az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet) tartalmazza „az építmények 

rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának 

megállapítására” vonatkozó előírásokat, amely a hazai parkolási normák joghatályos 

szabályozása. A rendelet (területhasználati funkciókra lebontva) jellemzően az építmények 

nettó alapterületére vonatkoztatja a parkolóhelyek biztosítandó számát. Ez a funkcióhoz 

rendelt, úgynevezett „hasznos” alapterület funkciónként más és más (pl. árusítótér, 

fogyasztótér, oktatási helyiség területe, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség területe, 

stb.).  

 

j) Parkolási igény jelenlegi szabályozásnak megfelelően 

A parkolási norma teljesítettségének kiszámításához a joghatályos szabályozásnak 

megfelelően (funkciónként adott módszerrel) hasznos területre, illetve férőhelyre vonatkozóan 

meghatároztam a parkolási igényeket a vizsgált létesítmények esetében. 

 

k) Biztosított és igényelt parkolóhely-számok aránya (Parkolási norma teljesítése) 

A vizsgált létesítmények esetében az alábbi egyszerű számítási módszerrel végeztem el a 

parkolási norma teljesítésének mértékét: 

 

         rendelkezésre álló parkolóhelyek száma 
PNT (parkolási norma teljesítése) =  ------------------------------------------------------- 
         OTÉK szerint számolt parkolási igény 
 
 

 

Amennyiben az eredmény: 

PNT = 1, a parkolási igények teljes egészében kielégítettek, 

PNT < 1, a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma kevesebb, mint a számított igények, 

PNT > 1, parkolási túlkínálat jellemzi a létesítményt, 

a joghatályos szabályozás szerint.  
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Az eredmények jobb összehasonlíthatósága, vizsgálhatósága érdekében a parkolási norma 

teljesítettségének számításánál nem vettem figyelembe semmilyen, helyi parkolási 

rendeletben adható kedvezményt.  

 

l) A vizsgált létesítményben dolgozók/élők/használók jellemzői, közlekedési szokásai  

A funkciók típusa és helyszíne alapvetően meghatározhatja a használatára jellemző 

közlekedési szokásokat, amelyek fontos eleme a parkolás. Ezen közlekedési szokásjellemzők 

felmérése fontos információkkal szolgálhat arról, hogy az egyes esetekben milyen jellemzői 

vannak az épület megközelítésének, parkolásnak, használatnak. A részletes vizsgálatra csak 

egyes létesítmények megfigyelése, tipizálása esetén van mód. Nem szabad elfeledkezni arról, 

hogy a kutatás célja a parkolási normák helyi sajátosságokhoz igazítása és ezzel a fenntartható 

közlekedés elősegítése, nem pedig a mindenkori parkolási igények maradéktalan kielégítési 

lehetőségeinek megtalálása.   
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4.3. Városközponti, vagy vegyes használatú övezetek, forgalomkeltés 
 
Az alábbiakban néhány városi terület vizsgálatával mutatom be, hogyan működik a 

szabályozás a gyakorlatban. A különböző méretű városok közlekedési infrastruktúrájának, 

mobilitási igényének és közlekedési szokásainak eltéréséből adódó különbségek bemutatása 

érdekében a vizsgált területeket csoportokra osztottam. A zónák meghatározásánál a később 

ismertetendő három típust alkalmaztam: városközponti, átmeneti, illetve külső zónák. 

 

Nagyvárosi területek (Lakosszám> 100.000 fő) 

a) Budapest, VI. kerület  

Zóna: Belváros. Jellemzői: sűrűn beépített, vegyes területfelhasználás (lakó-, intézményi-, 

kereskedelmi funkció), jelentős forgalom a közutakon, nagy parkolási igények, közösségi 

közlekedési ellátottság kiemelkedően jó. 

Forrás: Szabályozási Terv (URBANLIS Kft., 2006.). [42] 

Vizsgálati terület: Teréz körút – Podmaniczky utca – Bajcsy-Zsilinszky út - Király utca által 

határolt tömbök.   

A Szabályozási Tervhez tartozó közlekedési munkarész foglalkozott a mobilitási kérdések 

vizsgálatával, értékelésével (Macsinka, 2006.). A közúti hálózaton kívül a munkarészben 

kiértékeltem a közösségi közlekedési ellátottságot, a gyalogosmozgások volumenét és fő 

irányait, valamint kiszámoltam a parkolási norma teljesítésének mértékét is (az érvényben 

lévő szabályozás előírásai alapján).  

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen – 422 parkolállás 

Mélygarázsokban -  405 parkolóállás 

Összesen:  837 parkolóállás 

 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció -      1624 parkolóhely 

Szállodák és irodák -           618 parkolóhely 

Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás -    453 parkolóhely 

Egészségügyi intézmények -           20 parkolóhely 

Összesen:     2715 parkolóállás 

 

Parkolási norma teljesítése: 837 ph / 2715 ph = 30,8 %, 
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vagyis a szabályozás szerint számított parkolási igényeknek mindössze 30,8 %-a 

kielégített. A kerület parkolási rendeletében rögzített lehetséges 50 %-os csökkentés 

figyelembe vétele esetén sem felel meg a norma teljesítettsége (38,6 %).  

A parkolási norma kismértékű teljesülési aránya nem szokatlan a sűrűn beépített 

városközponti területeken.  

b) Budapest, VII. kerület 

Zóna: Belváros. Jellemzői: sűrűn beépített, vegyes területfelhasználás (lakó-, intézményi-, 

kereskedelmi funkció), jelentős forgalom a határoló közutakon, nagy parkolási igények a 

tömbbelsőkben, közösségi közlekedési ellátottság jó. 

Forrás: Közlekedési vizsgálat autómentes övezet kialakíthatósági feltételeinek 

meghatározásához (Körmendi István TDK-dolgozat, 2008., konzulens: Macsinka Klára). [16] 

Vizsgált terület: Erzsébet körút - Rákóczi utca - Rottenbiller utca - Király utca.  

Részletes parkolási felmérések alapján elmondható, hogy az OTÉK-ban előírt parkolási 

követelményeknek csupán 18,65 %-a teljesül jelenleg a zónában. Egyszerű számítással 

bebizonyítható, hogyha minden parkolási igényt kielégítenénk (legalábbis a szabályozásban 

előírtakat), az útburkolatok felülete nem lenne elegendő a keltett forgalom járműveinek 

befogadására.  

Egy gépjármű átlagos hossza: 4,5 m, rendelkezésre álló úthossz: 7777 m, ez (7777 / 4,5 =) 

1728 db gépjármű befogadására elegendő (egy forgalmi irányban). Vagyis, ha az előírás 

szerint szükséges parkolóhelyek számának 10 %-áról egyszerre indulna el a forgalom a 

körzetben, telítődne az úthálózat. 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen – 1953 parkolállás 

Mélygarázsokban -  1381 parkolóállás 

Összesen:   3334 parkolóállás 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció -      9657 parkolóhely 

Irodák -          2640 parkolóhely 

Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás -  4683 parkolóhely 

Oktatás, művelődés -      535 parkolóhely 

Egészségügyi intézmények -         358 parkolóhely 

Összesen:     17873 parkolóállás 

 

Parkolási norma teljesítése: 3337 ph / 17873 ph = 18,65 %, 
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c) Győr (lakosszám: 127.000 fő)  - Marcalváros 

Zóna: Belvároson kívül, azzal szomszédos átmeneti. Jellemzői: intenzív beépítés, vegyes 

területfelhasználás (lakó-, intézményi-, kereskedelmi, sportfunkció), jelentős forgalom a 

határoló közutakon, nagy parkolási igények a tömbbelsőkben, közösségi közlekedési 

ellátottság jó. 

Forrás: Győr parkolási helyzete (Széchenyi István Egyetem, 2004.) [21], [26]  

Vizsgált terület: Illyés Gyula utca – Mécs László utca – Pátzay Pál utca – Kovács Margit utca 

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen – 1603 parkolállás 

Garázsokban -    265 parkolóállás 

Összesen:  1868 parkolóállás 

 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció     2114 parkolóhely 

Kereskedelem        231 parkolóhely 

Vendéglátás         249 parkolóhely 

Oktatás      124 parkolóhely 

Sportlétesítmények, strand    600 parkolóhely 

Igazgatás        23 parkolóhely 

Park         92 parkolóhely 

Egyéb -                23 parkolóhely 

Összes parkolási igény:  3456 parkolóállás 

 

Parkolási norma teljesítése:  1868 ph / 3456 ph = 54 %. 

 

Parkolóhelyek kihasználtsága: 

délelőtt 54 % 

este  67% 

Szabálytalan parkolások aránya: 8 % (egész nap). 

A vizsgált területen a gépjármű-ellátottság: 305 gépjármű/1000 lakos. A lakosok 72 %-a 

mindennap használja gépkocsiját. A felmérés szerint minden lakáshoz 0,09 vendégparkolóra 

lenne szükség. 

Figyelemre méltó, hogy a parkolási norma teljesülésének nem megfelelő aránya ellenére a 

mérések szerint egyik napszakban sincs parkolóhiány a vizsgált területen. Nem városközponti 
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övezetről lévén szó, a fő parkolási igényt keltő funkció lakóterületi, így a különidejűség elve 

(azonos parkolóhelyek használata több funkció számára eltérő napszakban) jól érvényesül, ezt 

mutatja a számított kapacitás-kihasználtsági jellemző. A 72 %-os mindennapi gépjármű-

használati arány kifejezetten magas ebben a városközponthoz közel fekvő, jó közösségi 

közlekedési ellátottságú zónában.    

 

d) Szeged (lakosszám: 158.000 fő) – Tarján városrész 

Zóna: Belvároson kívül, átmeneti. Jellemzői: intenzív beépítés, vegyes területfelhasználás 

(lakó-, intézményi-, kereskedelmi, zöldterületi funkció), jelentős forgalom a határoló 

közutakon, nagy parkolási igények a tömbbelsőkben, közösségi közlekedési ellátottság jó. 

Forrás: Szeged, Tarján városrész Szabályozási Terve (Szeged Polgármesteri Hivatala, 2005.) 

[38] 

Vizsgált terület: Budapesti körút – Lugas utca - Körtöltés – József Attila sugárút.  

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen –   436 parkolállás 

Garázsokban -      29 parkolóállás 

Összesen:   465 parkolóállás 

 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció       916 parkolóhely 

Egyéb -              224 parkolóhely 

Összes parkolási igény:  1140 parkolóállás 

Parkolási norma teljesítése:  1140 ph / 456 ph = 40,8 %. 

 

Bár részletes parkolási felmérés, illetve szokásvizsgálat nem készült a tömbházakkal beépített, 

főként lakóterületként használt városrészben a közterületi parkolók hiánya jellemző az esti 

órákban. 

e) Debrecen (lakosszám: 207.000 fő), városközpont  

Zóna: Belváros. Jellemzői: sűrűn beépített, vegyes területfelhasználás (lakó-, intézményi-, 

kereskedelmi funkció), jelentős forgalom a közutakon, nagy parkolási igények, közösségi 

közlekedési ellátottság kiemelkedően jó. 

Forrás: Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési terve (COWI., 2009.). [13] 
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Debrecen városközpontjában részletes parkolási felmérések készültek a fenntartható 

közlekedésfejlesztési intézkedések megalapozására. A parkolási normák teljesítési 

mértékének számítására nem került sor, de utazási szokások felmérése, a parkolóhelyek 

kihasználtságának és az átlagos tartózkodási időknek meghatározása megtörtént.  

A tanulmány legfontosabb megállapításai: 

- átlagos utazási igény: 3 utazás/nap, 

- az utazások harmada egyéni gépjárművel, harmada közösségi közlekedéssel, 20%-

a gyalogosan, 10 %-a kerékpárral történik, 

- a belvárosban havonta átlagosan 100.000 parkolójegyet értékesítenek, 

- a belvárosi parkolók kapacitáskihasználtsága délelőtt: 62 - 98 %,  

délután 38% - 96%.  

 

 

13. ábra – Debrecen, városközpont, közterületi parkolókban mért tartózkodási idők 

 

A kifejezetten jó közösségi közlekedési ellátottság ellenére a debreceni városközpontban 

magasak a parkolási igények, szinte az összes rendelkezésre álló közterületi parkolófelület 

teljes kapacitáskihasználtsággal üzemel 8.00 és 18.00 óra között (a díjfizetési kötelezettség 

ellenére). A forgalomkeltés szempontjából figyelemre méltó a parkoló autók száma (4000 db 

parkolójegy vásárlása naponta!), valamint ezzel összefüggésben a parkolókban való 

tartózkodási idő, amely az esetek 76 %-ában 1 óránál is kevesebb. Eszerint csupán a 

parkolóhelyek üzemeltetéséből a belvárosban kb. 304 Ejm/h/irány forgalom adódik, amely 

egy teljes belterületi forgalmi sáv kapacitásának 50 %-át kimeríti. 

A modal split szerint bár alacsony a közösségi közlekedés aránya, körülbelül ugyanekkora a 

nem motorizált (fenntartható) közlekedési módok arány is, amely nem csak az uticélok 
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közelségével, de a közterületek vonzó módon (biztonságosan, esztétikusan) való 

kiépítettségével is magyarázható.  
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14. ábra – Debrecen, városközpont, közterületi parkolók kihasználtsága hétköznapokon  

(Forrás: COWI Kft.) 

 

Középvárosok (lakosszám: 25.000 – 100.000 fő) 

 

f) Veszprém (lakosszám: 59.000 fő) 

Zóna: Belváros. Jellemzői: sűrűn beépített, több helyi védelem alatt álló, valamint műemléki 

épület, vegyes területfelhasználás (lakó-, intézményi-, kereskedelmi funkció), jelentős 

forgalom a határoló közutakon, nagy parkolási igények a tömbbelsőkben, közösségi 

közlekedési ellátottság jó. 

Forrás: Veszprém – parkolási vizsgálatok koncepció előkészítéséhez (Veszprém 

Polgármesteri Hivatal, Közlekedési csoport, 2009.). [49] 

Vizsgált terület: Jókai Mór u. – Ranolder u. – Bem József u. – Kiskőrösi u. – Kádár u. – 

József Attila u. – Egyetem u. – Erzsébet sétány – Mártírok u. – Vitéz u. – Bezerédi u. – 

Budapest u. – Jutasi u. – Kopácsi u. – Fenyves u. – Deák Ferenc u. – Pajta u. – Úrkút u. – Séd 

patak. 

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen – 3357 parkolállás 

Mélygarázsokban -  1129 parkolóállás 

Összesen:  4486 parkolóállás 
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Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció     1814 parkolóhely 

Kereskedelem      2527 parkolóhely 

Szállás         75 parkolóhely 

Vendéglátás         944 parkolóhely 

Oktatás      735 parkolóhely 

Felsőoktatás      586 parkolóhely 

Mozi, színház      366 parkolóhely 

Múzeum, galéria     295 parkolóhely 

Sportlétesítmények, strand      60 parkolóhely 

Igazgatás    3314 parkolóhely 

Kórház       375 parkolóhely 

Park       136 parkolóhely 

Egyéb -              341 parkolóhely 

Összes parkolási igény:  11568 parkolóállás 

 

Parkolási norma teljesítése:  4486 ph / 11568 ph = 38,8 %, a parkolási rendelet figyelembe 

vételével (lakófunkcióhoz tartozó parkolási igény kivételével a városközponti területen a 

parkolási igények 50 %-kal csökkenthetők): 

6691 ph / 11568 ph = 67 %. 

A parkolási norma teljesítési mértékének megállapítása mellett, a vizsgálat során a közterületi 

parkolók kihasználtságát is mérték: 

Közterületi parkolók átlagos kihasználtsága: nappal – 83,4 % 

       éjszaka – 15,44 %. 

A városközponti parkolóterületek mindegyike fizető zónában található. A látszólagos 

parkolóhiány ellenére a parkolók egyik napszakban sem kihasználtak teljesen. A 

kihasználtság mértéke a parkolók elhelyezkedésének függvényében változott. 

 

f) Érd (lakosszám: 63.700 fő) 

Zóna: Városközpont és környéke. Jellemzői: sűrűn beépített, vegyes területfelhasználás (lakó-

, intézményi-, kereskedelmi funkció), közösségi közlekedési ellátottság megfelelő. 

Forrás: Érd város, parkolásszabályozás, parkolási rendelet előkészítése - tanulmány (Pro 

Urbe Kft., 2009.). [19] 

Vizsgált terület: Elnök utca – Intéző utca – Ercsi út – Karolina utca – Alsó utca – Piroska utca 

– Erika utca – Budai út – Ágota utca – Aranka utca – Melánia utca – Sajó utca – Szamos 
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utca – Sárd utca – Ányos utca – Aladár utca – Ajtony utca – Diósdi út –Sándor utca – 

Erkel Ferenc utca – Tompa Mihály utca – Thököly Imre utca – Vörösmarty utca – 

Főnök utca – Esküdt utca –Hivatalnok utca 

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen – 2400 parkolállás 

Mélygarázsokban -  1407 parkolóállás 

Összesen:  3807 parkolóállás 

 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció     2187 parkolóhely 

Kereskedelem      1273 parkolóhely 

Vendéglátás         309 parkolóhely 

Igazgatás      911 parkolóhely 

Iroda               484 parkolóhely 

Összes parkolási igény:  5164 parkolóállás 

Parkolási norma teljesítése:  3807 ph / 5164 ph = 73,7 %. 

 

A vizsgálat szerint egy városközponti lakóterület belső parkolójától eltekintve, szinte a teljes 

zónában 85 és 105 % közötti parkolókihasználtság mérhető hétköznap 8.00 és 18.00 óra 

között. A városközponti vegyes használatú területhez képest magasnak értékelhető a parkolási 

norma teljesítési aránya, de még így is parkolási kapacitáshiány áll fenn a területen.  

 

 

g) Esztergom,  (lakosszám: 29.000 fő) - Szent Tamás domb 

Zóna: Belvároson határán. Jellemzői: intenzív beépítés, keskeny közterületi szélesség, erősen 

emelkedő terepviszonyok, vegyes területfelhasználás (lakó-, intézményi-, kereskedelmi 

funkció), jelentős forgalom a határoló közutakon, régi beépítésű ingatlanok egy részének 

nincs közterületi kapcsolata, közösségi közlekedési ellátottság: megfelelő. 

Forrás: Esztergom, Szent Tamás domb Szabályozási Terve, Közlekedési vizsgálatok 

(Macsinka, 2005.) [17] 

Vizsgált terület: Bajcsy-Zsilinszky utca – Basa utca – Tehermentesítő út - Vörösmarty utca 

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 

Közterületen –     75 parkolállás 
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Magánterületen -    261 parkolóállás 

Összesen:    336 parkolóállás 

 

Parkolási igények (szabályozás szerint): 

Lakófunkció       326 parkolóhely 

Kereskedelem          98 parkolóhely 

Vendéglátás           91 parkolóhely 

Iroda       193 parkolóhely 

Összes parkolási igény:    708 parkolóállás 

 

Parkolási norma teljesítése:  336 ph / 708 ph = 47,5 %. 

 

A vizsgált területen az egyetlen rendelkezésre álló közterületi parkolási lehetőség a területen 

áthaladó főutca párhuzamos parkolósávjaiban adott. Az övezet határoló utcáin még 

mutatkozik kapacitástartalék (MOF= 840 Ejm/h < 1400 Ej/h), ha új parkolók építése 

következtében további forgalomnövekedés jelentkezne, de a domb lakóövezetének történelmi 

beépítésű, szűk közterületei már a jelenlegi forgalomnagyságokat is csak nehezen tudják 

befogadni.  

 

Összehasonlító táblázat 

6.  táblázat Városközponti területek parkolóhely-ellátottságának összehasonlítása 

Vizsgált terület Település 

nagysága 

Parkolási 

igények 

(OTÉK) 

Parkolóhelyek 

száma 

Parkolási 

norma 

teljesítése 

PNTM  

(-50 %) 

Budapest, VI. Nagyváros 2715 837 30,8 % 38,6 % 

Budapest, VII. Nagyváros 17873 3334 18,7 % 24,2 % 

Győr, Marcalváros Nagyváros 3456 1868 54 % 67,1 % 

Szeged, belváros Nagyváros 1140 465 40,8 % 45,2 % 

Veszprém, belváros Középváros 11568 4486 38,8 % 67,0 % 

Érd, vkp. Középváros 3807 5164 73,7 % 104,0% 

Esztergom, 

Királyváros 

Középváros 708 336 47,5 % 65,0% 
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Városközponti parkolók forgalomkeltési vizsgálata: 

A) Veszprém, Óváros tér 

 

Egy, a veszprémi városközpontban építendő parkolóház közlekedési hatásainak 

előrebecsléséhez parkolási felmérés készült az Óváros tér nyilvános, közterületi parkolójában 

(Macsinka, 2009.). [47] A vizsgálat célja a parkolási szokások feltérképezése, a parkolóra 

jellemző forgási idők megállapítása volt. Az Óváros tér Veszprém történelmi központja, 

műemléki épületekkel beépített, a Várhoz vezető egyetlen útszakasz része. Egy 36 férőhelyes 

kiépített parkoló szolgálja ki a téren működő intézményi, kereskedelmi és szolgáltató 

funkciók parkolási igényeit. A parkolóban parkolási díj fizetése kötelező, a vizsgálat 

időpontjában ez 240 Ft/h nagyságrendű volt.  

Az Óváros téri parkoló 36 parkolóhelyén egy 

hétköznapon (2009. június 24-én, szerdán) 

reggel 8 és délután 18 óra között 15 

percenként végzett felméréssel minden 

egyes, a parkolót használó gépjárművet 

azonosítva végeztem a vizsgálatot 

(személyiségvédelmi okokból csak a 

rendszámok utolsó négy karakterét 

rögzítettem). 

1. kép – Veszprém, Óváros tér (Forrás: internet) 

 

A kiértékelés során az alábbi megállapításokra jutottam: 

- a vizsgált napon a teljes vizsgált időszakban a parkoló kapacitáskihasználtsága   42 % és 125 

% között volt. (Illegális parkolás esetén mérünk 100 % feletti kihasználtságot.) Az átlagos 

kihasználtság 99,5 % volt. 

- összesen a 10 óra alatt 732 db gépjármű vette igénybe a parkolót, 

- a gépjárművek átlagos parkolási ideje 23,8 perc volt, 

- a mért parkolási idők 15 perc és 5 óra 15 perc között változtak. 
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15. ábra – Veszprém, Óváros téri parkoló kihasználtsága hétköznap (2009. 06.24.) 

 

A fenti adatokból kiderül, hogy a mindössze 36 parkolóállással kiépített parkoló 

forgalomkeltése óránként egyirányban 2,52-ször nagyobb, mint a parkoló férőhelyszáma. 

Eszerint ennél a viszonylag kisméretű parkolófelületnél ez 181 Ejm/h/keresztmetszet forgalmi 

volumen megjelenését jelenti egy városközponti, védett területen, ahová egyetlen nyomvonal 

vezet. A helyi sajátosságok figyelembe vételével ez nehezen igazolható. Az Óváros tér 

közelében (100 m távolságban) található a veszprémi belváros első parkolóháza, ahol a 

parkolási díj (200 Ft/h) kisebb, mint a közeli felszíni parkolókban (240 Ft/h). 

 

B) Veszprém, Csaplár János utca 

Ugyancsak a veszprémi városközpont egyik bevásárlóközpont melletti parkolójában történt 

egy másik vizsgálat (Veszprém, Csaplár János utcában tervezett parkolóház közlekedési 

hatástanulmánya - Macsinka, 2010.) [48], amely egy 83 parkolóállással kiépített 

parkolófelületre vonatkozik. A parkoló jól megközelíthető, a város bevásárló utcájának 

közvetlen közelében található (50 m gyaloglási távolság), egyértelműen kereskedelmi funkció 

parkolási igényeit szolgálja. A vizsgálat célja a parkolási szokások feltérképezése, a parkolóra 

jellemző forgási idők megállapítása volt. A parkolási díj: 160 Ft/h. 
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A Vár áruház mögötti parkoló 83 parkolóhelyén egy hétköznapon (2010. június 24-én, 

csütörtökön) délelőtt 10 és délután 18 óra között 20 percenként végzett felméréssel minden 

egyes, a parkolót használó gépjárművet azonosítva készült el a vizsgálat. 

 

 
16. ábra – Veszprém, Csaplár János utcai  parkoló kihasználtsága hétköznap (2010. 06.24.) 

 

A kiértékelés után az alábbi megállapításokra tehetők: 

- a vizsgált napon a teljes vizsgált időszakban a parkoló kapacitáskihasználtsága 51 % és 

74 % között volt. Az átlagos kihasználtság 64,88 %. 

- 8 óra alatt összesen 439 db személygépjármű vette igénybe a parkolót 

- a gépjárművek átlagos parkolási ideje 73,71 perc volt, 

- a mért parkolási idők 20 perc és 6 óra 20 perc között változtak. 

-  

A forgalomkeltés szempontjából figyelemre méltó az alábbi, a parkolási idők megoszlását 

mutató grafikon. (A vízszintes tengelyen a parkolóban töltött idő, a függőleges tengelyen a 

parkoló autók száma látható.) 

A teljesség kedvéért matematikai közelítést alkalmaztam a parkolási idők megoszlásának 

exponenciális függvénnyel való közelítésére az ORIGIN számítógépes program segítségével. 

A mért értékeket legjobban közelítő görbe egyenlete: 

f(x)= 217,57*e
-x/0,81 
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17. ábra – Veszprém, Csaplár János utcai parkoló, parkolási idők megoszlása 

 

18. ábra – Parkolási idők megoszlásának matematikai közelítése 

 

A fentiek alapján jól látható, hogy a vizsgált területen magas parkolási igények jelentkeznek. 

A parkolóban leggyakoribb a rövididejű (10-120 perc) parkolás, a gépjárművek 72 %-a 

maximum egy órát várakozik a fizető parkolóban, további 16,4%-uk két óra időtartamig 

parkol ott. Érdekes, hogy a főleg kereskedelmi és intézményi funkciókat ellátó 

városközpontban nem parkolnak hosszabb időtartamon át a vásárlók. Ez valószínűleg a 

díjfizetés mértéke miatt alakult így. A forgalomkeltés számításánál a területre és funkcióra 

jellemző forgási sebesség (az egyes járművek parkolóban töltött ideje), valamint a parkoló 

átlagos kihasználtsága alapadatok. Ezek ismerete nélkül, vagy rosszul becslésével a tervezett 

f(x)= 217,57*e
-x/0,81 
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létesítmények előrebecsült forgalma jelentősen eltérhet a megvalósulás után mérhető 

forgalomnagyságtól. 

A fenti esetben 58 %-os átlagos kihasználtság és 73,71 perc átlagos tartózkodási idő 

figyelembe vételével a keltett forgalom 78 Ejm/h/keresztmetszetként számolható. Ezt az 

értéket a vizsgált terület úthálózata be tudja fogadni a szolgáltatási szint csökkenése nélkül. 

 

Következtetések 

 

A vizsgált városközponti, illetve vegyes területfelhasználású területeken nagyvárosok 

esetében a parkolási normák teljesítésének aránya 15,6 % és 54 % között, középvárosok 

esetében 38,8 % és 73,7 % között alakult (még az 50 %-os csökkentési lehetőség figyelembe 

vételével is csak egyetlen vizsgált területen számítható 67 %-osnál nagyobb arány). 

Természetesen a kiragadott példák kiértékelése és összehasonlítása általános következtetések 

levonására alkalmas, mélyebb matematikai elemzés nem készíthető. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az idézett tanulmányokban megvizsgált területeken 

(amelyek területfelhasználási funkciója, városszerkezetben elfoglalt helye és közösségi 

közlekedési ellátottsága nagyon hasonló) a joghatályos szabályozók által előírt 

parkolóhely-számok biztosítása gyakran fizikailag lehetetlen, elvárása nem reális és nem 

is kívánatos (további forgalomkeltése és a környezetre, élhetőségre gyakorolt várható hatás 

miatt.) 

Irreális lenne azt gondolni, hogy az elvárt parkolóállás-számot valaha is biztosítani lehet 

ezeken a városközponti területeken, ahol sűrűn kiépített a közösségi közlekedési hálózat, 

keskenyek a közterületek és ahol jelenleg is jelentős gépjárműforgalom tapasztalható. Ezeken 

a belvárosi területeken a gépjáműforgalom nagyságának csökkentése a fő tervezési cél, 

nem pedig az új parkolóterületek megépítése miatt bekövetkező forgalom-növekedés. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mostantól nem szabad több parkolóhelyet kialakítani 

ezeken a sűrűn beépített, városközponti vegyes funkciójú területeken, csupán arra hívja fel a 

figyelmet, hogy kiterjedt/komoly felmérésekre, vizsgálatokra van szükség az egyes 

területeken biztosítandó, megfelelő parkolási norma teljesítési arány meghatározására. 

Különösen igaz ez azokban a városokban, ahol a központi terület (vagy annak egy része) 

helyi, illetve műemléki védelem alatt áll. Vizsgálni szükséges a különidejűségi jellemzőket is 

a városközponti területeken, mivel a belvárosokban általános a lakások irodaként való 

használata, amely funkció esetében a hozzátartozó parkolási időtartam és időszak jelentősen 

eltért a lakófunkcióhoz tartozó gépjárműtárolás időszakától. 
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A fenti példák, érintett kérdések megmutatták, hogy a Magyarországon jelenleg használatos, 

parkolóhelyek számának megállapítására vonatkozó előírások felülvizsgálata, módosítása 

elkerülhetetlen a városközponti vegyes területhasználatú zónákban. A módosítás 

megalapozására vonatkozó javaslatomat részletesen a következő fejezetben (a teljes vizsgálati 

fejezet lezárása után) ismertetem.               

 

 

 

 

 

 

4.4. Egyes funkciók vizsgálata 

 

Területhasználati funkciók és hozzárendelt parkolási megoldások jelenleg 
 

Az alábbi fejezetben egyedileg (önmagában) vizsgálható területhasználati funkcióknál 

vizsgálom a parkolási normák teljesülésének arányát, meglévő létesítmények esetében. A 

települések beépítettsége és az övezetek gyakran vegyes használatú jellege miatt az egyes 

funkciók (közlekedési és városszerkezeti szempontból is) hatnak egymásra. Például egy 

funkció létrejötte gyakran egy másik megvalósulásához vezet (irodaépület mellé szolgáltató, 

kereskedelmi funkció települ, lakóövezet mellé kereskedelem, oktatás, stb.). Az egyes 

funkciókhoz tartozó parkolóhelyek gyakorlatban szolgálhatják egy másik funkció parkolási 

igényeit is (pl. kötöttpályás közösségi közlekedés megállója mellett fekvő lakóövezetek 

közterületi parkolói gyakran működnek P+R parkolóként), ezért az egyes funkciók 

vizsgálatához olyan létesítményeket válogattam, ahol jól elkülöníthető az adott épülethez 

tartozó parkolóterület. A vizsgálat célja olyan összefüggések keresése, amelyek a parkolási 

normák jelenlegi szabályozásának módosítását, annak irányát, módját meghatározzák és 

alátámasztják. 
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4.4.1. Lakófunkció 

 

Vizsgálatok 

A lakófunkció vizsgálata során 16 helyszínt vizsgáltam meg, nagy- és középvárosokban. Ezek 

között mindhárom zónatípusban elhelyezkedő épületeket, lakóterületeket is felmértem.  

A közösségi közlekedési ellátottságot a következő elvek szerint minősítettem: 

- közösségi közlekedési megállótól való távolság és megközelíthetőség (kiépített, 

biztonságos, megfelelő méretű gyalogjárdák a megálló és a vizsgált épület között), 

- a közösségi közlekedés ellátási színvonala (típus és járatsűrűség). 

 

A közúti megközelíthetőség értékelésénél a főúthálózattal való kapcsolat, az érintett útszakasz 

kapacitása és forgalma volt a legfőbb szempont. A nem motorizált (fenntartható) közlekedési 

módokkal való megközelíthetőség (infrastruktúra kiépítettsége) külön vizsgálati szempont 

volt. 

Felmértem a rendelkezésre álló parkolási lehetőségeket és kiszámoltam a jelenlegi 

szabályozás szerint a lakóépület használata által generált parkolási igényeket, majd a 

vonatkozó parkolási normák teljesítésének arányát is. 

 

 Az OTÉK szerint lakófunkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

1. minden lakás, üdülőegység után,..” 

 

A vizsgálati eredményeket a 7. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését: 

- piros szín jelzi a parkolási igények növekedését eredményező jellemzőket (alacsony 

szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés, jó közúti megközelíthetőség és hiányzó 

kerékpáros infrastruktúra),  

- nincs színezés a közepes értékelésű jellemzők esetén, 

- zöld szín mutatja a fenntartható közlekedés szempontjából megfelelő jellemzőket (könnyű és 

gyors megközelíthetőség a közösségi közlekedés szempontjából, jól kiépített és biztonságos 

gyalogos-, illetve kerékpáros infrastruktúra). Ezek megléte esetén kisebb parkolási igények 

várhatók, azaz jobban elfogadható a parkolóhelyek számának (vagyis a parkolási normáknak) 

csökkentése. 
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A vizsgált területeken a parkolási norma teljesítésének aránya 20 % és 100 % közé esik. A 

magasabb értékek kivétel nélkül az utóbbi években épített lakóházaknál mutatkoznak, ahol az 

építési engedély kiadásának feltétele volt már a szükséges parkolóhelyek számának megléte.  

A közösségi közlekedési ellátottság szintje nem befolyásolja a parkolási normák 

teljesülésének alakulását. A nagyvárosokban a parkolási igények kielégítettsége átlagosan: 

62,3%, középvárosokban ez az érték: 58,1 %. 

 

Zónák: 

 

     

városközponti 

 

 

átmeneti 

 

 

külső 

 

 

 

19. ábra – Lakófunkció - parkolási norma teljesítésének aránya (zónák szerint) 

 

 

20. ábra – Lakófunkció - parkolási norma teljesítésének aránya középvárosokban 

 

21. ábra – Lakófunkció - parkolási norma teljesítésének aránya nagyvárosokban  
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A 19. ábra a nagyvárosokban és középvárosokban lakófunkcióra számolt parkolási norma 

teljesülésének arányát mutatja, az övezetnek megfelelő színezéssel. A teljesülési arányok 

láthatóan szórnak, a helyi sajátosságoknak és a megvalósítás évének megfelelően sokféle 

értéket vesznek fel. A külső zónákban elhelyezkedő lakóterületeken jellemzően nagyobb a 

kiépített parkolási lehetőségek aránya, mint a városközponti, illetve átmeneti zónákban. 

A 20. és 21. ábrán külön sorokban ábrázoltam a jó és közepes közösségi közlekedési 

ellátottságú lakóépületek esetében a parkolási norma teljesülésének arányát (a vizsgált 

helyszínek között nem volt gyenge ellátottságú hely). Piros szín jelzi a városközponti 

elhelyezkedést, zöld szín a külső zónát. 

 

 

A lakóterületeken való parkolás általános (tapasztalati) jellemzői: 

- városközponti zónákban viszonylag kevés lakóház marad meg eredeti funkciójában, 

- a háztartásokban az átmeneti és külső zónákban jellemzően 1 személyautónál több van (pl. 

a 2004. évi, Győrben elvégzett parkolási vizsgálat szerint a lakótelepeken 0,98 

személyautó, a társasházi beépítettség esetén 1,1 személyautó, családi házas övezetekben 

1,3 személyautó tartozik egy lakáshoz),  

- a gépjárművek éjszakai közterületi tárolását inkább szabálytalan módon, de a lakás 

közelében oldják meg, nem a kieső parkolófelületeken (lehetőség 100 m-en belül), 

- a külső zónákban lakók esetében nagyobb arányú a mindennapi gépjármű-használat, mint 

egyéb övezetekben, 

 

2005. első felében a Stúdió Metropolitana felmérést végzett a budapesti lakosok körében a 

parkolási szokásokról. [32] A telefonos adatfelvétel 300 fős reprezentatív, 18 éves vagy 

idősebb budapestieket magába foglaló minta alapján történt. 

A felmérés eredményei szerint a vizsgált válaszadók fele leginkább a házhoz közel, az utcán 

parkol, főként a fiatalabb korosztály tagjai. Saját garázzsal, vagy autóbeállásra alkalmas 

udvarral a válaszadók több mint 40% rendelkezik (a fiatalok esetében ez az arány 25 %, a 

legidősebbeknél 60 %). Szabadtéri őrzött parkolót, bérelt garázst és parkolóházat a válaszadók 

2-3 %-a vesz igénybe az éjszakai autótárolásra. 

A nemzetközi gyakorlat az előzőekben ismertetettek szerint általában minimális parkolási 

normák megállapítását javasolja a lakófunkció esetén és a lakás méretéhez köti a parkolási 

igények mértékét. Németországban a régi építésű házakhoz külön parkolási norma tartozik.   
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4.4.2. Kereskedelem 

 

Vizsgálatok 

 

Vizsgálataim során kétféle típusú kereskedelmi egység esetében jegyeztem le a parkolási 

norma teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit: a kisebb méretű 

szupermarketek, üzletsorok (alapterület < 3000 m2), illetve a nagyobb hipermarketek, 

bevásárlóközpontok adatait gyűjtöttem. 

A 2005. évi (kereskedelemről szóló) CLXIV. törvény [3] is különböző típusú kereskedelmi 

egységként tárgyalja az üzleteket és a bevásárlóközpontokat. 

 

Az OTÉK szerint kereskedelmi funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

 …kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött 

minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,…” 

 

A vizsgálati eredményeket a 8. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

A vizsgálatok eredményeit a 22. és 23. ábrák mutatják, ahol külön ábrázoltam a 

bevásárlóközpontok, illetve a kisebb kereskedelmi egységeknél a parkolási norma 

teljesítésének arányát. Általánosan jellemző, hogy legalább a szabályozás szerinti parkolási 

igények kielégítettek (bevásárlóközpontok esetében a parkolási norma teljesítésének átlagos 

aránya: 100%; kisebb üzleteknél: 163%). Az értékek változása a vizsgált mintában nem függ 

a kereskedelmi létesítmény városszerkezetben elfoglalt helyétől, de a kisebb városokban 

egyértelműen a parkolási túlkínálat jellemző. A létesítmények túlnyomó részénél megfelelő, 

illetve kiváló közösségi közlekedési megközelíthetőség jellemző.  

A parkolási normák teljesítésének az elmúlt 10 évben épített bevásárlóközpontoknál mért 

arányai megfelelnek az OTÉK előírásainak (vagy ahhoz képest több parkolási lehetőséget 

kínálnak), néhány esetben a nagyvárosok központjában a parkolási rendelet által biztosított 50 

%-os kedvezményt is igénybe veszik. 
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                  városközponti                    átmeneti                     külső zóna  

22. ábra – Kereskedelmi funkció - parkolási norma teljesítésének aránya 

(bevásárlóközpontok) 

 

 

23. ábra – Kereskedelmi funkció- parkolási norma teljesítésének aránya (szupermarketek) 

 

Az ábrákon feltüntetett, szaggatott piros vonal a parkolási norma 100 %-os teljesítési 

arányát reprezentálja. 

 

 

Általános megállapítások: 

- A kereskedelmi célú építmények esetén a többi funkciónál is komplexebb, több 

szempontú és több szereplős értékelés szükséges a reális (és a fenntartható közlekedés 

szempontjából elfogadható) parkolási igények meghatározásánál. A kereskedők, 

beruházók, tulajdonosok alapvető célja, üzleti érdeke, hogy a vásárlók szempontjából 

minden időszakban megfelelő megközelítési, parkolási lehetőségeket teremtsenek. 

Lehetőségek szerint az elvártnál (szabályozásban előírtnál) is több parkolóhelyet 

építenek, hogy a legforgalmasabb időszakokban is találjanak parkolóhelyet a vásárlók. 
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Ezzel szükségtelenül nagy burkolt felületeket hoznak létre, amelyről a csapadékvíz 

összegyűjtése, kezelése a közcsatornákat és tulajdonosaikat terheli. Emellett 

természetesen a csúcsidőszakokban a környező úthálózatokat elfogadhatatlanul nagy 

forgalmi volumen befogadására kényszeríti. 

 

- a különböző típusú kereskedelmi létesítmények eltérő feladatai miatt a vásárlók 

teljesen más közlekedési szokások szerint érkeznek a különböző áruházakhoz. A 

speciális árucsoportra szakosodott áruházak (építési anyagokat, bútorokat, háztartási 

gépeket áruló boltok) esetén a személygépjárművek parkolási igénye mellett külön 

számítani kell a tehergépjárművekre is, míg például a kisebb, könnyebb árukat 

forgalmazó boltok (ruha-, papíráru-, vagy könyváruházak) esetében jobban elfogadott 

a vásárlók közösségi közlekedési járművel való közlekedése. 

 

- a kereskedelmi építmény célja szerint is eltérőek a várható parkolási igények. Nem 

ugyanazzal a parkolási igénnyel állunk szemben egy külső zónában létesült 

hipermarket esetében (amely beruházói éppen azért építkeztek külső zónában, hogy az 

alacsonyabb ingatlanárak mellett minél több parkolófelületet is ki tudjanak építeni), 

mint egy lakótelepi kisboltnál. Míg a hipermarkethez az emberek hetente egy-két 

alkalommal érkeznek, itt nagybevásárlást végeznek, ezért értelemszerűen gépjárművel 

közlekednek. A sarki kisbolthoz inkább gyalogolnak a vásárlók, mivel itt kis tételben, 

kevesebb árut vásárolnak. 

 

- a boltok, áruházak övezeti elhelyezkedése (városközponti – átmeneti – külső zóna) 

nagyobb jelentőséggel bír, mint az egyéb területhasználati funkciók esetében. Ennek 

egyik oka, hogy egyes kereskedelem-típusoknál a vásárolható áruk súlya és mérete 

miatt mindenképpen szükséges valamilyen arányban kiszolgálni a parkolási igényeket 

(vagy bizonyos zónákban meg kell tiltani bizonyos típusú áruk értékesítését). Másik 

oka, hogy a kereskedők mindenképpen ki akarják szolgálni a vevők parkolási igényeit, 

ahol csak tehetik. 

 

A kereskedelmi létesítmények forgalomkeltésével (különösen a nagyméretű 

bevásárlóközpontok esetével) több tanulmány foglalkozott már. A Pro Urbe Kft. 10 évvel 

ezelőtt elkészült tanulmányában [7] az alábbi tényezőket vizsgálta a bevásárlóközpontok 

forgalomkeltésével összefüggésben: méret, kereskedelem típusa, közösségi közlekedési 

hálózat közelsége. Mindezen tényezők súlyozott összegzésével és az AiNet nevű program 
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alkalmazásával kimutatták, hogy a vizsgált tényezőkkel befolyásolva a bevásárlóközpontok 

mérete (hasznos alapterülete - elárusítótér) határozza meg alapvetően a keltett forgalom 

volumenét. Az alábbi ábrán látható összefüggésben az összegzett jellemzők a vízszintes, a 

keltett forgalom a függőleges tengelyen látható. 

 

 

24. ábra – Bevásárlóközpont jellemzőik és a keltett forgalom összefüggése 

   (Forrás: prourbekft.hu) [7] 

 

A parkolási normák megállapításának nemzetközi gyakorlatában minden vizsgált országban 

erősen differenciálnak az előírások és ajánlások az érintett kereskedelmi létesítmény jellege és 

városszerkezetben való elhelyezkedése alapján. Londonban például hat féle parkolási normát 

határoztak meg a különböző típusú kereskedelmi funkciókhoz, Németországban az országos 

előírásokban is három típus szerepel. Az Amerika Egyesült Államok ajánlása a 

bevásárlóközpontok parkolási normáit elkülönítve kezeli az egyéb kereskedelmi 

létesítményekre vonatkozó normáktól. 
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4.4.3. Oktatási intézmények 

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során kétféle típusú oktatási intézmény esetében jegyeztem le a parkolási norma 

teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit: általános és középiskolák adatait 

gyűjtöttem. 

Az OTÉK szerint oktatási funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

… bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú 

iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 

20 m2-e után,…” 

A vizsgálati eredményeket a 9. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

Az általános iskolák esetén a parkolási igények kielégítettsége átlagosan: 54,3%, 

gimnáziumoknál ez az érték: 52,2 %. 

 

Több esetben a parkolási lehetőségek a személyzet parkolásához sem elegendők és egyetlen 

esetben sincs a „Kiss and Ride” típusú megálláshoz elkülönített parkolóhely. 

 

 

 

                   városközponti                    átmeneti                     külső zóna  

25. ábra – Oktatási funkció - parkolási norma teljesítésének aránya 
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Általános megállapítások: 

 

Az alap- és középfokú oktatási intézmények használóinak közlekedési szokásai között 

jelentős különbségek vannak. A bölcsődék és óvodák esetében (a motorizáció szintjének 

emelkedésével és az egyéni gépjárműhasználat arányának növekedésével párhuzamosan) az 

elmúlt évtizedben egyre gyakoribbá vált, hogy a szülők gépjárművel hozzák a gyermekeiket 

az intézménybe. Rövid idejű (10-20 perces) parkolásra tartanak igényt (gyermekek bekísérése 

és átöltöztetése). Az egyes városokban és városrészekben változó az intézményekhez 

gépjárművekkel érkezők aránya, de a tendencia mindenhol növekedést mutat. 

Általános iskolák esetében (a közösségi közlekedési ellátottság függvényében) kisebb a 

gépjárművel érkező gyermekek aránya, de az alsó tagozatosok körében –közbiztonsági 

okokból- még gyakori, hogy a szülők autóval viszik őket iskolába. A parkolási igényeknél 

jellemző a „Kiss and ride”-típusú megállás, azaz a gépjárművek csak a gyermek kiszállásának 

idejére állnak meg.  

Középiskolák esetén a diákok jellemzően közösségi közlekedéssel érkeznek, a szülői 

parkolási igények jóval kisebbek, mint az előző intézménytípusoknál. A dolgozói parkolási 

igények a közlekedési szokások és az iskola megközelíthetőségének függvényében változnak. 

 

Az oktatási funkcióhoz tartozó parkolási igények kérdésében a nemzetközi gyakorlat 

általában a személyzet létszáma és/vagy a tantermek száma alapján határozza meg a parkolási 

normákat. A középiskolákra vonatkozóan az USA ajánlásai figyelembe veszik a diákok 

számát is, az ottani közlekedési szokásoknak megfelelően. 
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4.4.4. Közösségi szórakoztató és kulturális egységek 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során színházak, illetve színházteremmel, előadóteremmel rendelkező 

művelődési házak esetében jegyeztem le a parkolási norma teljesítésének jelenlegi arányát és 

közlekedési jellemzőit.  

Az OTÉK szerint közösségi szórakoztató és kulturális funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

…egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, 

koncert-, hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) minden megkezdett 5 férőhelye 

után, …” 

A vizsgálati eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

A 26. és 27. ábrák mutatják a vizsgált intézményeknél a parkolási norma teljesítésének 

arányát. Külön választottam a 350 fő befogadóképességnél kisebb, illetve nagyobb (regionális 

jelentőségű) épületeket. A közösségi, kulturális intézmények általában a települések 

központjában helyezkednek el, jó közösségi közlekedési ellátottság mellett. A nagyobb 

intézményekhez jellemzően nagyobb parkolási norma-teljesítést (átlagosan: 58,7 %) 

számoltam, mint a helyi jelentőségű, kisebb művelődési házakhoz (48,86 %), az értékek 

szórása nagyobb volt. Az újabb építésű, nem városközpontban elhelyezkedő létesítményeknél 

az OTÉK szerinti parkolási igényeket kielégíti a parkolóhelyek száma, de általános esetben a 

parkolóhelyek nem kizárólagos használatú, közterületi parkolóállások.  

 

 

                       városközponti   átmeneti zóna 

26. ábra – Kulturális funkció - parkolási norma teljesítésének aránya 

( férőhelyek száma > 350 fő) 
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27. ábra – Kulturális funkció- parkolási norma teljesítésének aránya 

 (férőhelyek száma < 350 fő) 

 

 

Általános megállapítások: 

 

A közösségi és szórakoztató egységek funkciója a színházak, filmszínházak, előadótermek és 

hasonló kulturális létesítmények tevékenységi körét foglalja magába. Ezek az építmények 

általánosan a települések (rész)központi zónáiban helyezkednek el, jó közösségi közlekedési 

ellátottság mellett. Használatukra közlekedési szempontból jellemző a rövid, de intenzív 

csúcsidei használat, amikor egy-egy esemény, előadás nagy nézőszámot vonz, egyszerre nagy 

volumenű a létesítmény által keltett forgalom. Ennek gyakorisága a létesítmény jellegétől, 

használati módjától függ. Színház esetében akár naponta mérhető a csúcsidőszak, kisvárosi 

művelődési házak esetébe hetente egy-két alkalommal fordul elő. 

Parkolási szempontból vizsgálva a funkció működését, elmondható, hogy ezen kulturális 

egységeket általában esti és hétvégi időszakban használják, ekkor mérhető a csúcsidei 

forgalmi terhelés is. Vagyis a hétköznapi csúcsidőtől eltérő időszakban jelentkeznek a 

legnagyobb parkolási igények. Így a különidejűség figyelembe vétele ennél a funkciónál 

indokolható és szükségszerű. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy késő esti, éjszakai 

időszakban a nézők szívesebben használják a saját gépjárműveiket (ennek egyik oka a 

közösségi közlekedési szolgáltatás ritkulása ebben a napszakban, másik a közbiztonsági ok), 

így a parkolási igények csökkentési lehetősége itt kisebb, mint egyéb időszakban használatos 

funkcióknál. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 69 

4.4.5. Sportolásra, strandolásra szolgáló létesítmények 

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során két típusú létesítmény esetében jegyeztem le a parkolási norma 

teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit: sportpályák, sportcsarnokok és 

strandok adatait gyűjtöttem. 

 

Az OTÉK szerint sportolásra, strandolásra szolgáló funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

…sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férőhelye után, …”  

A vizsgálati eredményeket a 11. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

A 28. és 29. ábrák mutatják a vizsgált sportlétesítmények, illetve strandok esetében a 

parkolási norma teljesítésének arányát. A sportlétesítmények, strandok általában nem a 

települések központjában helyezkednek el, így közösségi közlekedési ellátottságuk változó. 

(Kivételt képeznek a kisvárosok, ahol a strandok, termálvizű fürdők néha a települések 

központi, vonzó funkcióját képezik.) A nagy befogadóképességű sportlétesítmények esetében 

jellemzően kisebb arányban kielégítettek a szabályozás szerint számolt parkolási igények 

(átlagosan: 48,88 %), mint a strandfürdőknél (63,88 %). Mindkét létesítmény-típus esetén 

jellemző az értékek nagy szórása. Az új építésű, vagy az utóbbi években bővített, felújított 

épületek esetén a parkolási normák teljesítésének aránya jelentősen nagyobb, mint egyéb 

esetekben.  

 

            városközponti   átmeneti  külső zóna 

28. ábra – Sportfunkció- parkolási norma teljesítésének aránya (sportlétesítmények) 
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Strandfürdők esetében jellemző, hogy bár területükhöz képest nagyméretű parkolófelületeket 

kínálnak a vendégeknek, szezonban így is jelentős alulkínálat mutatkozik. A csopaki 

strandfürdő példája nagyon kirívó: bár a strand területére számolva a jelenlegi parkolási 

lehetőségek majdnem kétszeresét adják a szabályozás által elvárt értéknek, mégis kevésnek 

bizonyul a parkolóhelyek száma az igényekhez képest meleg nyári napokon. Ennek oka lehet 

a csopaki strandfürdő népszerűsége, magas színvonalú ellátottsága, valamint a tény, hogy 

Csopak önkormányzata a parkolóhelyek ingyenes kínálatával is igyekszik a településen tartani 

a turistákat.  

 

 

  városközponti   átmeneti  külső zóna 

29. ábra – Sportfunkció- parkolási norma teljesítésének aránya (fürdők, strandok) 

 

 

Általános megállapítások: 

 

Ehhez a területhasználati funkcióhoz tartoznak a sportpályák, sportcsarnokok, stadionok, 

tornatermek, fürdők és a strandok is. A sportpályákra és stadionokra szintén igazak a 

közösségi kulturális létesítményekre elmondottak (ritka, de nagyvolumenű forgalmi és 

parkolási igénybevétel), de azzal a különbséggel, hogy az igénybevétel időpontja jobban 

eloszlik a napszakok között, több a délutáni esemény, mint pl. a színházak esetében, így a 

forgalomkeltés (egy része) történhet a hétköznapi forgalommal egyidőben és a parkolási 

igények csökkentésének lehetősége jobban tolerálható. 
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A fürdők és strandok esetében teljesen eltérő a forgalomkeltés és a parkolási helyzet: ezek 

igénybevétele főleg szezonálisan és a nappali órákban történik. Különösen a strandoknál igaz, 

hogy inkább a terület nagyságát és nem a férőhely-számot határozzák meg (amire a jelenlegi 

szabályozás a parkolási igény meghatározását alapozza). A strandok üzemeltetői parkolási 

lehetőségek biztosítása során a kereskedelmi létesítményekhez hasonlóan (üzleti érdekek 

szem előtt tartásával) a lehető legnagyobb parkolási igény kiszolgálására törekednek. A 

szezonális jellegnek megfelelően kevesebb burkolt parkolóállást építenek ki, a szezonban 

ideiglenes, általában burkolatlan (vagy murvával leszórt) területeket nyitnak meg a parkolási 

lehetőségek bővítésére. A sportolásra, illetve strandolásra alkalmas létesítmények használata 

és az ezzel járó közlekedési szokások sok tekintetben eltérnek egymástól, ezért mindenképpen 

érdemes az azonos módon számítandó parkolási igények vizsgálata. 

 

A nemzetközi gyakorlatban (a több típusú kereskedelmi létesítményekhez hasonlóan) erősen 

differenciálják a különböző típusú sportlétesítmények parkolási igényeinek számítási 

módszerét. Londonban szinte minden fajta sportpályára külön határozzák meg a parkolási 

normákat, Ausztriában 5, Németországban 10 különböző kategóriába osztják a funkciót. 

Általában férőhelyre, vagy alapterületre vonatkoztatják a biztosítandó parkolóhelyek számát. 

Minden vizsgált ország szabályozása, illetve ajánlása külön kezeli a nagy befogadóképességű 

stadionokat, amelyek parkolási normái esetében a magyar szabályozás két-háromszor 

szigorúbb, mint a nemzetközi gyakorlat. 
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4.4.6. Igazgatási, ellátó és szolgáltató egységek 

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során igazgatási egységek (Polgármesteri hivatalok, Városházák) esetében 

jegyeztem le a parkolási norma teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit. 

 

Az OTÉK szerint igazgatási, ellátó és szolgáltató funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

…igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek 

huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete 

után,…” 

 

A vizsgálati eredményeket a 12. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

Az összes vizsgált intézmény városközponti zónában helyezkedik el, jó közösségi közlekedési 

ellátottság mellett. Az OTÉK-szerint számolt parkolási igények kielégítettsége jellemzően 

40% alatt marad (parkolási normák teljesítésének átlagos aránya: 35,71 %). Nagyobb arányú 

parkolási norma-teljesítés mérhető az utóbbi években épített, vagy felújított intézményeknél 

(pl. Csopak, Gödöllő). Érdekes, hogy a 2007-ben átadott budaörsi városháza esetében a 

parkolási norma teljesítése 50 % alatti értéket mutat. 

Elgondolkodtató, hogy amennyiben mindegyik intézmény esetében biztosított lenne a jelenleg 

előírt parkolási norma 100 %-os teljesítése, milyen forgalmi terhelések jelentkeznének a 

városközpontokban és az általánosan jelenleg is terhelt (sok esetben kapacitáshatáron 

működő) városközponti úthálózatok hogyan tudnák befogadni és lebonyolítani a keltett 

forgalmakat. Ha a parkolási norma teljesítésének számolt átlagával kalkulálunk, legalább 

csúcsórában a jelenlegi forgalmi terhelésnek háromszorosát is elérhetné a többletparkolók 

által keltett forgalom, ami tovább növelné a közlekedés által okozott zaj- és légszennyezést, a 

környezeti károkat.   
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  nagyváros   középváros  kisváros 

30. ábra – Igazgatási funkció- parkolási norma teljesítésének aránya  

(polgármesteri hivatalok) 

 

Az igazgatási egységek esetén az alábbi használati és közlekedési szokások jellemzők: 

- városközponti elhelyezkedés (funkcióból adódóan), 

- jelentős ügyfélforgalom, rövid idejű parkolási igényekkel (15 perc – 2 óra), 

- „VIP”- parkolóhelyek fenntartása szükséges, 

- az ügyfelek egy része (részben szociális helyzetéből adódóan) nem gépjárművel 

érkezik. 

 

A városközponti elhelyezkedés általában jó közösségi közlekedési ellátottságot és az 

igényekhez képest kevesebb parkolóhelyet jelent. Ez a zóna-típus a leginkább védendő a 

forgalom káros hatásaitól, így a parkolási igények (normák) csökkentése ennél a funkciónál 

mindenképpen ajánlott. A szükséges „VIP”-parkolók (4-5 parkolóhely) általában telken belül 

biztosíthatók.  A nagy- és középvárosokban általánosan jellemző, hogy a központi 

parkolóhelyeket több funkció is használja egyszerre, néhol P+R parkolóként is funkcionál az 

igazgatási intézményhez tartozó parkolófelület. 

 

Érdekes módon a parkolási igények számításánál a nemzetközi gyakorlat jóval kevesebb 

figyelmet fordít az igazgatási egységekre, mint az egyéb funkciókra. Ahol külön kezelik (pl. 

Németországban és az USA-ban) általában hasznos alapterület, vagy a dolgozók és látogatók 

száma alapján határozzák meg a parkolási normákat. 
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4.4.7. Fekvőbeteg-ellátó, gyógykezelő egységek 

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során regionális és városi jelentőségű kórházak esetében jegyeztem le a 

parkolási norma teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit. 

 

Az OTÉK szerint fekvőbeteg-ellátó, gyógykezelő funkció esetén: 

„ Egy személygépkocsi számítandó: 

…fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység minden megkezdett 4 betegágya után,… 

A vizsgálati eredményeket a 13. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

Az vizsgált intézmény többsége a városszerkezeten belül átmeneti zónában helyezkedik el. Az 

OTÉK-szerint számolt parkolási igények kielégítettsége jellemzően 50 % feletti (a parkolási 

norma teljesítésének átlagos aránya: 78,47%). Városközpontban, a történelmi városrész 

közvetlen szomszédságában található a pécsi klinika, ahol egyik funkció parkolási igénye sem 

kielégített, de nagyon jó a közösségi közlekedési ellátottság. Szintén városközpontban 

található a regionális jelentőségű veszprémi kórház, amely esetében már a dolgozók számára 

sincs elegendő parkolóhely és további fejlesztése is tervezett. A parkolási normák jobb 

teljesítési aránya mérhető az átmeneti zónában elhelyezkedő kórházak esetében. A néhány 

évvel ezelőtt épített, vagy felújított intézményeknél a parkolási norma teljesítési aránya 

megfelel az előírásoknak. Kiemelkedően magas a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma a 

kistarcsai kórház esetében, amely Budapest határában P+R parkolóként is üzemel, a HÉV-

megállótól 300 m távolságban. 
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 városközponti   átmeneti  külső zóna 

31. ábra – Kórházak - parkolási norma teljesítésének aránya 

 

A betegek huzamosabb tartózkodására szolgáló fekvőbeteg-ellátó egységek (kórházak, 

klinikák, szanatóriumok) parkolási igényét a kórházban dolgozó személyzet és a látogatók 

száma határozza meg. Ezek az adatok a kórház befogadóképességétől (a kezelt betegek 

számától) függenek, ahogyan ezt a magyarországi szabályozás is tartalmazza. 

 

A parkolási igények megállapításának nemzetközi gyakorlatában általában a kórházi ágyak 

száma szerint, kevesebb esetben a dolgozók, illetve látogatók száma alapján határozzák meg a 

betartandó, vagy ajánlott parkolási normákat. 
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4.4.8. Közforgalmú, személyközlekedést ellátó egységek 

 

A városi és a helyközi közösségi közlekedési rendszerek összekapcsolása érdekében 

feltétlenül szükséges a közös csomópontokat alkotó közforgalmú, személyközlekedést ellátó 

egységek (állomások, pályaudvarok, kikötők) parkolási normáinak vizsgálata. Különösen az 

agglomerációs településeken és regionális központokban minél több férőhelyes P+R 

parkolókat kellene építeni a vasútállomások, buszpályaudvarok környékén. Így a 

nagyvárosokba irányuló ingázó forgalom jelentősen csökkenthető lenne, különösen a 

városközpontokba irányuló, gyakran közlekedő helyközi közösségi közlekedési megállók 

esetében. 

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során három típusú közforgalmú személyközlekedést ellátó létesítmény 

esetében jegyeztem le a parkolási norma teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési 

jellemzőit: vasútállomások, autóbuszpályaudvarok és egy hajóállomás adatait gyűjtöttem. 

Az OTÉK szerint közforgalmú személyközlekedést ellátó funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 

a) vasúti állomásegységhez: 

aa) normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében 

arányosan elosztva) 

1. 30 000 fő lakosig vagy középállomásnál minden 1000 lakos, 

2. 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt 

üdülőterületi, gyógyhelyi középállomásnál 
minden 1500 lakos, 

b) távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez (egy településen több 

állomás esetében arányosan elosztva): 

ba) 30 000 fő lakosig minden 1000 lakos, 

 

c) hajóállomás esetén: 

ca) 30 000 fő lakosig 5-10 db,…” 

 

A vizsgálati eredményeket a 14. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 
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32. ábra – Közforgalmú, személyszállítást ellátó funkció –  

parkolási norma teljesítésének aránya 

 

Az vizsgált megállóhelyek többsége a települések városközponti és átmeneti zónáiban 

helyezkedik el. Az OTÉK-szerint számolt parkolási igények kielégítettsége minden esetben 

meghaladja az 50 %-os értéket (a parkolási norma teljesítésének átlagos aránya: 93,8%). A 

számításból kizártam a visegrádi hajóállomás esetében mért 500 %-os parkolási norma-

teljesítést, mert teljesen eltorzította volna az eredményt. Ebben az esetben a reális igények az 

előírt érték többszörösének megfelelő parkolóhely-szám megvalósítását kívánják, amelyet a 

városi önkormányzat figyelembe is vett a parkoló kiépítésénél, a vendégforgalom kényelmét 

és gazdasági előnyeit tartva szem előtt. Ebből is látszik, hogy nem értékelhető egyformán egy 

nagy forgalmat vonzó turistaközpont közösségi közlekedési állomása, mint egy hasonló 

méretű csendesebb vidéken elhelyezkedő kisváros személyforgalmat szolgáló létesítménye. 

Bár parkolási szempontból az előírásoknak nagyrészt megfelelnek a vizsgált létesítmények, de 

a nagyobb ingázó forgalmat lebonyolító agglomerációs települések és regionális központok 

esetében ennél a parkolási normánál magasabb parkolóhely-számot kellene biztosítani, hogy a 

parkolók „Park+Ride”-rendszerben megfelelően működjenek. 

Minden állomás esetében szükség lenne megfelelő számú, az utazókat gépjárművel az 

állomásra szállító, de csak rövid ideig ott tartózkodók parkolási lehetőségének elkülönítésére, 

biztosítására. 
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4.4.9. Egyéb rendeltetési egységek 

 

Azon funkciók, amelyeket az OTÉK más kategóriába nem sorol, az egyéb rendeltetési 

egységek közé tartoznak a parkolási igények megállapítása szempontjából. Legfontosabb 

funkció ezek közül az irodai funkció, tekintettel az utolsó évtized irodaépítési programjára. 

Az utolsó 6-8 évben (az aktuális gazdasági helyzetnek megfelelően) évente kb. 100-120.000 

m2 irodaház épült a magyar nagyvárosokban [22]. Ezek túlnyomó része Budapesten valósult 

meg. Az irodaházak használatára általánosan jellemző, hogy munkahelyként funkcionálnak, 

ahol az ügyfélforgalom aránya jóval kisebb, mint az igazgatási intézményeké. A parkolási 

igényt nagyobb részben az épületben dolgozók generálják, kisebb részben a 

látogatóforgalom. Az irodaházak méretéből következik, hogy sok, kisebb cég is dolgozhat az 

épületben, eltérő tevékenységgel. Az elegánsabb, újabb, városközponti irodaházakban 

dolgozókra az egyéni gépjárműhasználat jellemző, még akkor is, ha a terület közösségi 

közlekedési ellátottsága jó. 

Az utóbbi években megvalósult irodaházakhoz mélygarázsokat építettek. A parkolóhelyek 

egy részét az üzemeltető gyakran külső bérlőnek is bérbe adja.   

 

A nemzetközi gyakorlatban az irodaházak parkolási igényeit az épület hasznos alapterülete 

alapján határozzák meg. Az irodai funkció minden vizsgált ország esetében külön kategóriát 

képviselt.  

 

Vizsgálatok 

Vizsgálataim során régebben, illetve az utóbbi öt évben épült irodaházak esetében gyűjtöttem 

össze a parkolási norma teljesítésének jelenlegi arányát és közlekedési jellemzőit. 

 

Az OTÉK szerint egyéb rendeltetési funkció esetén: 

„Egy személygépkocsi számítandó: 

…egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,…” 

 

A vizsgálati eredményeket a 15. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban külön színekkel jelöltem az egyes szempontok értékelését, a lakófunkcióhoz 

hasonló módon. A közlekedési jellemzőket az előzőekben ismertetettek szerint osztályoztam. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 79 

 

 

 

33. ábra – Irodaházak - parkolási norma teljesítésének aránya  

 

Irodaházak esetében a vizsgálatok a legszélsőségesebb szórást mutató eredményt hozták. A 

városközpontokban elhelyezkedő épületek esetében a parkolóhelyek száma az előírásoktól 60-

80 %-kal elmarad. Az átmeneti és külső (általában logisztikai rendeltetésű) zónákban épült 

irodaházakban több funkció is megjelenhet (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás).  

A vizsgált irodaházak többsége a települések városközponti és átmeneti zónáiban helyezkedik 

el, jó közúti megközelítés mellett. Az OTÉK-szerint számolt parkolási igények kielégítettsége 

nagyon változó, a parkolási norma teljesítésének átlagos aránya: 65%. Az irodaházak 84 %-a 

esetében a parkolási norma teljesítettsége nem éri el a 100 %, 48 %-uk esetében az 50 %-ot 

sem. 

A régi építésű, de felújított és új funkciót működtető épületek esetében jellemző az alacsony 

parkolóhely-szám (parkolási norma teljesítésének aránya: 0 – 53%), de az elmúlt öt évben 

létesült irodaházak esetében sem építették meg mindenhol a parkolóhelyek elvárt számát. A 

parkolási norma teljesítésének 70 %-nál magasabb aránya alapvetően az átmeneti és a külső 

zónákban jellemző, ahol a parkolási lehetőségek nagyobb száma bérlőket vonzó tényező.  
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4.4.10.  Összegzés 

 

A meglévő létesítményekhez tartozó parkolási lehetőségeket és szabályozás szerint számított 

parkolási igényeit összehasonlító elemző vizsgálat során 163 különböző létesítményt 

vizsgáltam meg. A vizsgálatba 48 eltérő méretű városban működő kilenc fajta funkciót 

vontam be, amelyek elhelyezkedését három zónába osztottam, ezeket megközelíthetőségük, 

közösségi közlekedési ellátottságuk és gyalogos- illetve kerékpáros kapcsolataik szerint 

kategorizáltam. 

 

 

34. ábra Vizsgált létesítmények megoszlása          35. ábra  Vizsgált létesítmények megoszlása 

               a városok nagysága szerint    a városszerkezeti zónák szerint 

 

 

36. ábra – Vizsgált területhasználati funkciók - parkolási norma teljesítésének átlagos aránya 
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A parkolási norma teljesítési aránya az összes vizsgált létesítménynél átlagosan: 72,55 %. 

Csak a kereskedelmi funkció esetén érte el a parkolási norma teljesítése az előírt értéket, 

újabb építésű, átmeneti, vagy külső zónában elhelyezkedő létesítmények esetén azt 63 %-kal 

meg is haladta. Ebből következik a parkolási norma teljesítési átlagának viszonylag magas 

értéke. 

Az egyes parkolási normák teljesítési aránya megoszlásának alábbi ábrájából látható, hogy az 

előírt parkolási norma teljesítésének értéke 0 és 100 % között egyenletes szórású, de a 

többletparkolók esetén az emelkedés mértéke gyorsabb. Valószínű, hogy azokon a 

helyszíneken, ahol a beruházó talál helyet többletparkolók építésére, gazdasági érdekből, a 

beruházás vonzóvá tétele érdekében az elvártnál több parkolóhelyet alakít ki. Ennek 

következménye viszont a nagyobb forgalomkeltés (amely nem minden városszerkezeti 

zónában engedhető meg), valamint a nagy burkolat felületekhez tartozó csapadékvíz-

elvezetési hálózatok extra terhelése, ami környezetvédelmi szempontból aggályos.   

 

 

37. ábra – Vizsgált létesítmények - parkolási normák teljesítésének aránya 

 

Ha a vizsgált építményeket, funkciókat befogadó városok mérete szerint elemezzük az 

adatokat, az alábbi megállapítások tehetők: 

 

Nagyvárosok 

Vizsgált létesítmények száma: 71, a parkolási norma teljesítésének átlaga: 68,53%. 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 28,17 %-ban 

teljesült. A nagyvárosokban várható a közúhálózat legnagyobb forgalmi terhelése, a 

beruházások nagy aránya és a közösségi közlekedés szintjének megfelelő volta. Nem meglepő 
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(és a forgalomkeltés szempontját figyelembe véve elfogadható), hogy a meglévő funkciók 

többségének esetében a parkolási norma teljesítése viszonylag alacsony. 

 

 

38. ábra – Nagyvárosokban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 

 

 

  

39. ábra – Középvárosokban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 
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Kozépvárosok 

Vizsgált létesítmények száma: 45, a parkolási norma teljesítésének átlaga: 58,48%. 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 11,11 %-ban 

teljesült. Parkolási túlkínálat csak a vizsgált esetek 6,7 %-ban kimutatható. A középvárosok 

esetében mérhető az előírt parkolási normák legkisebb arányú teljesülése. Ennek 

valószínűsíthető oka, hogy ezek a városok regionális központként működnek, de történelmi 

városszerkezetük, úthálózatuk, közösségi közlekedési szintjük nem képes az összes, területi 

központi funkció által keltett forgalom befogadására.  A továbbiakban ez a várostípust kiemelt 

figyelemmel kell kezelni. 

 

Kisvárosok 

Vizsgált létesítmények száma: 44, a parkolási norma teljesítésének átlaga: 94,33%! 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 44,19 %-ban 

teljesült. A vizsgálatok szerint a kisvárosok (parkolási szempontból) szinte tökéletesen meg 

tudnak felelni a szabályozásnak. Megfelelő hely rendelkezésre állása, az úthálózat kapacitását 

meg nem haladó forgalmi terhelés jellemzi őket. 50 % alatti parkolási norma-teljesítési arányt 

csak az esetek 27,3 %-ban mértem. 

 

 

40. ábra – Kisvárosokban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 
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Elemzés az övezetek típusa szerint 

 

Városközponti zónák 

Vizsgált létesítmények száma: 61, parkolási norma teljesítésének átlaga: 59,56%. 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 18,03 %-ban 

teljesült. A feltevésnek megfelelően a sűrűn beépített városközponti övezetben mérhető a 

parkolási normák legalacsonyabb teljesítése, de még ebben az általában védendő, de nagy 

forgalmat vonzó zónatípusban is az esetek több, mint 13 %-ában parkolási túlkínálat 

jelentkezik a kereskedelmi és irodaház funkcióknál. Ezt a zónatípust a továbbiakban nagyobb 

figyelemmel,  részletesebben kell vizsgálni a tervezés során. 

 

41. ábra – Városközpontokban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 

 

 

Átmeneti zónák 

Vizsgált létesítmények száma: 76, a parkolási norma teljesítésének átlaga: 80,00%. 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 34,21 %-ban 

teljesült. Parkolási túlkínálat jellemző az esetek 26,3%-ban, amely mértéke a legnagyobb a 

zónatípusok között. A túlkínálat a kereskedelmi és irodaház funkcióknál mérhető.  
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42. ábra – Átmeneti zónákban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 

 

Külső zónák 

Vizsgált létesítmények száma: 23, parkolási norma teljesítésének átlaga: 82,75%. 

A szabályozás szerint elvárt parkolási norma legalább 90 %-a a vizsgált esetek 26,09 %-ban 

teljesült. Érdekes, hogy nem a külső zónában mérhető a legnagyobb parkolási túlkínálati 

arány, itt mindössze az esetek  17,4%-ában figyelhető meg a parkolási normák 100 %-nál 

nagyobb teljesítése. Ennek oka lehet, hogy a vizsgált minta (esetszám) nem elégséges ennek 

reális megállapításához. 

 

43. ábra – Külső zónákban vizsgált létesítmények – parkolási norma teljesítése 
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Összefüggések a települések mérete és a létesítmények megközelíthetősége között 

 

Közúti megközelíthetőség 

16. táblázat - Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közúti 

megközelíthetőség szerint 

 

Települések mérete 

Közúti megközelíthetőség 

Kiváló Közepes Gyenge 

PNT Szórás PNT Szórás PNT Szórás 

Nagyváros 0,681 0,423 0,758 0,509 0,305 0,319 

Középváros 0,598 0,230 0,592 0,390 0,332 0,319 

Kisváros 1,272 1,159 0,974 0,490 0,348 0,895 

 

 

44. ábra - Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közúti 

megközelíthetőség szerint 

 

A közúti megközelíthetőség minőségével együtt csökkenő tendenciát mutat a kiépített 

parkolóállások és a szabályozás által elvárt parkolóhely-számok aránya mindhárom nagyságú 

településen. A csökkenés a kisvárosok esetében a leggyorsabb. Gyenge közúti 

megközelíthetőség esetén mindhárom településnagyságnál 30-35 %-os parkolási norma-

teljesítési arány számolható. A nagyvárosok és középvárosok esetén a kiváló és a közepes 

megközelíthetőség mellett is körülbelül megegyezik a vizsgált arány. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a vizsgált esetekben látható összefüggés a települések 

nagyságrendje és a biztosítható, valamint az elvárt parkolóhelyek száma (parkolási norma 

teljesítése) között. 
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Közösségi közlekedési ellátottság 

17. táblázat – Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közösségi 

közlekedési ellátottság szerint 

 

Települések mérete 

Közösségi közlekedéssel való ellátottság 

Kiváló Közepes Gyenge 

PNT Szórás PNT Szórás PNT Szórás 

Nagyváros 0,665 0,452 0,704 0,505 - - 

Középváros 0,636 0,396 0,542 0,266 0,287 0,225 

Kisváros 0,847 0,523 1,065 1,027 1,398 1,078 

 

 

45. ábra - Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közösségi 

közlekedési ellátottság szerint 

 

A közösségi közlekedési ellátottság minőségének romlásával a biztosított parkolóhelyek 

számának növekedése mutat összefüggést a kisvárosokban. Érdekes módon a 

középvárosokban a tendencia fordított. Ez a megállapítás összhangban van az előzőekben 

kimutatott adattal, hogy a meglévő és az előírt parkolóhely-szám aránya ezen településtípus 

esetében a legkisebb. A nagyvárosokban vizsgált helyszíneken nem mutatható ki szoros 

összefüggés a közösségi közlekedési ellátottság és a parkolási normák teljesítésének aránya 

között. (A nagyvárosokban csak egy létesítmény esetén találtam gyenge közösségi 

közlekedési ellátottságot, ezért ez az adat itt nem szerepel, bár parkolási norma teljesítésének 

aránya magas -1,5- volt.) 

Kisvárosokban az egyértelmű összefüggés oka lehet, hogy infrastrukturális ellátottságuk, a 

forgalom nagysága és a rendelkezésre álló hely rossz közösségi közlekedési megközelítés 

esetén lehetővé teszi a parkolóhelyek számának növelését. 
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Nem motorizált közlekedési módokkal való megközelíthetőség 

 

18. táblázat - Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a nem motorizált 

közlekedési módokkal való megközelíthetőség szerint 

 

Települések mérete 

Megközelíthetőség nem motorizált közlekedési módokkal 

Kiváló Közepes Gyenge 

PNT Szórás PNT Szórás PNT Szórás 

Nagyváros 0,644 0,497 0,73 0,457 0,631 0,452 

Középváros 0,588 0,255 0,518 0,249 0,63 0,519 

Kisváros 1,122 1,241 0,998 0,631 0,991 1,085 

 

 

46. ábra - Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a nem motorizált 

közlekedési módokkal való megközelíthetőség szerint 

 

A nem motorizált közlekedési módokkal való megközelíthetőség vizsgálata során nem 

mutatható ki egyértelmű összefüggés az ellátottság minősége és a meglévő, valamint az elvárt 

parkolóhely-szám között. Ennek oka lehet, hogy a nem motorizált közlekedési módokkal való 

megközelíthetőség jelenleg még legfeljebb a kisvárosokban jelentős tényező a létesítmények 

építésénél. A kerékpározás és a gyaloglás (különösen nagyobb városokban) jelenleg nem 

tartozik általánosan a közlekedési módválasztás alternatívái közé, így jó kiépítettségük esetén 

sem jellemző a parkolóhelyek számának csökkentése.  
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4.5. Felsőoktatási intézmények parkolási vizsgálatai 

 

A vizsgálatok során kiválasztottam egy, a többi funkciótól függetlenül vizsgálható 

területhasználati módot (felsőoktatási intézmények) és parkolási vizsgálatokat végeztem azzal 

a céllal, hogy az előírások szerint számolt parkolási norma teljesítési arányának 

meghatározása mellett, mérések alapján vezethessem le a tényleges parkolási szokásokat és a 

vizsgált parkolók forgalomkeltését. A célra olyan egyetemi campusokat kerestem, amelyek a 

többi városi funkciótól elkülönülve (tisztán) vizsgálhatók.  

 

A mérésbe két egyetemi campust vontam be: 

- Széchenyi István Egyetem, Győr 

- Szent István Egyetem, Gödöllő. 

Mindkét helyszínen (megfelelő hivatalos előkészítés után) parkolási vizsgálatot végeztem. 

2011. májusában (még a tavaszi szemeszter időszakában) egy hétköznap 7.30 és 17.30 óra 

között az egyetemek parkolóiban rendszámfelírásos mérés történt. Ennek célja, hogy 

gépjárművekre lebontva vizsgálható legyen a parkolók használati módja, a gépjárművek 

átlagos tartózkodási ideje, a parkolók telítettsége a különböző napszakokban, valamint ebből 

következően számítható legyen a parkolók által keltett forgalmi volumen. Az egyes 

gépjárművek azonosítását a rendszámok utolsó négy karakterének rögzítésével végeztem. Az 

adott időszakban mindegyik parkolóba be-, illetve kihajtó gépjármű esetében felírtam az 

érkezés, illetve távozás időpontját. Adatgyűjtésként az egyetemek hivatalos forrásából 

beszereztem a campusok helyszínrajzát, a meglévő parkolók számát, a parkolókkal kiszolgált 

egyetemi épületek egyes műszaki adatait (oktatási, kutatási helyiségek alapterülete, alaprajzi 

vázlata), valamint az épületekben dolgozó személyzet és hallgatók létszámát.  

A mérés feldolgozása során mindkét esetben (EXCEL program alkalmazásával) minden egyes 

gépjármű tartózkodási idejét megállapítottam és következtetéseket vontam le az átlagos 

forgási sebességre, a parkolók telítettségére és a keltett forgalomra vonatkozóan. 

Kiszámítottam a parkolási normák teljesítésének mértékét (meglévő és szabályozás szerint 

elvárt parkolóhelyszámok közötti arány), valamint összefüggéseket kerestem a dolgozók és 

hallgatók létszáma, valamint a reális parkolási igények és a megengedhető forgalomkeltés 

között.  

A parkolási vizsgálatokhoz alkalmazott forgalomszámlálási lap mintapéldányát és a 

feldolgozott adatsorokat a mellékletben csatoltam. 
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4.5.1. Széchenyi István Egyetem (Győr) Campuson végzett parkolási vizsgálatok 

 

Meglévő parkolási lehetőségek felmérése, műszaki és hálózati adatok gyűjtése 

Az előző fejezetrészben ismertetetteknek megfelelően az alábbi jellemzőket vizsgáltam: 

1. területhasználati funkció: felsőfokú oktatási egység. 

 

2. település nagysága: nagyváros. 

 

3. terület elhelyezkedése a településszerkezetben: átmeneti zóna (közvetlen kapcsolat a 

gyaloglási távolságban fekvő városközponttal, a beépítettségre jellemzőek a 

többszintes épületek, amelyek oktatási, kutatási egységek és kollégiumok, valamint 

azokhoz tartozó kiszolgáló funkciók). A vizsgált terület közvetlen közelében 

rekreációs és sportterületek, parkok, valamint kapcsolódó lakóterület található. 

 

4. vizsgált terület közúthálózata: az egyetemi campus egy gyűjtőútról közelíthető meg, 

három csomóponton át. Az új építésű központi épület és a hozzá tartozó parkolók 

közvetlen kapcsolatát a gyűjtőúttal a Hédervári úton épült körforgalmi csomópont 

biztosítja. A körforgalomtól 50 m távolságban található a főépületekhez tartozó 

parkoló, mélygarázs, illetve a parkolólemez be- és kijárata.  Innen egy kiszolgáló út 

(Vásárhelyi Pál utca) vezet a hátsó, kollégiumépületek melletti parkolókhoz. Az 

egyetemi úthálózat burkolt, az útszakaszok 2x1 forgalmi sávval kiépítettek, a 

körforgalom közepes méretű, négyágú.  

 

5. közösségi közlekedés elérhetősége, típusa, szolgáltatási szintje: 

A campus közösségi közlekedési ellátottságát helyi buszjáratok biztosítják: három 

buszvonal (vonalak száma: 6; 11; 12.) megállói találhatók a főépülettől gyaloglási 

távolságban (300 m távolságon belül). Ezek a járatok közvetlen összeköttetést 

nyújtanak az északi, keleti és déli városrészek felé. 2011. novembere óta a 

városközpont és az egyetem között jár a CT1 jelű körjárat. A más településekről 

érkezők számára a városi vasútállomás és a helyközi buszpályaudvar is 15 perc 

gyaloglási idő alatt elérhető (1100 m távolság). Az egyetem és a városközpont között 

gyalogút vezet (400 m távolság). Ennek alapján a Széchenyi Egyetem területén kiváló 

a közösségi közlekedési ellátottság (100%).  
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6. nem motorizált közlekedési módok 

A győri campus gyalogos megközelítése a városközpont, a helyi buszjáratok megállói, 

valamint vasútállomás és a buszpályaudvar felől kiépített gyalogjárdákon, sétányokon 

és gyalogos utcákon keresztül lehetséges. A területre vezető kiépített kerékpárút nincs, 

a campusra vezető útszakaszokon kerékpározni veszélyes. Kerékpársáv vezet a 

Hédervári úton (Győrsziget felől a Jedlik hídon át közvetlenül az Egyetem térig) és a 

Galántai úton.  

 

7. megközelíthetőség: A fentiek alapján megállapítható, hogy a győri egyetemi campus 

gyalogos-, kerékpáros és közösségi közlekedési megközelíthetősége kifejezetten jó, 

így a gépjárművel való érkezés nem a legkönnyebb és legbiztonságosabb 

megközelítési lehetőség. 

 

8. közterületi és belső parkolási lehetőségek: 

a Széchenyi Egyetem bővítése, az új épületek megépítése nagyszámú parkolóállás 

megvalósítását is jelentette, mivel az OTÉK által előírt parkolási normát teljesíteni 

kellett az építési engedély [40] beszerzéséhez.   

Kiépített parkolóhelyek száma a központi campuson:  

főépület előtt (nyitott):     94 parkolóhely 

új épület mélygarázsa (zárt):     62 parkolóhely 

parkolólemez (nyitott):   188 parkolóhely 

parkolóház:     122 parkolóhely 

északi kiszolgáló út mellett:     35 parkolóhely 

egyéb, kisebb felületeken     71 parkolóhely 

 Összesen:     572 parkolóhely.  

A parkolóhelyek parkolófelületeken, vagy kiszolgáló utak mellett merőlegesen 

helyezkednek el. A kollégiumi épületek mellett külön parkolókat építettek (összesen 

48 parkolóállással), ezeket a parkolási norma teljesítésének számításánál nem vettem 

figyelembe. A parkolók igénybevétele ingyenes. 

 

9. vizsgált létesítmény hasznos területe: 

A campuson a közvetlenül oktatást, illetve kutatást szolgáló helyiségek alapterülete:  

előadótermek, tantermek :     4381 m2 

tantermek, laborok:      8822 m2 

Összesen:     13204 m2. 
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10.  parkolási igény jelenlegi szabályozásnak megfelelően: 

 Az OTÉK szerint felsőfokú oktatási egység rendeltetési funkció esetén: 

„ Egy személygépkocsi számítandó: 

…felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 

20 m2 nettó alapterülete után,…” 

Nettó alapterület: 12204 m2. 

Előírás szerint biztosítandó parkolóhelyek száma: 1 ph / 20 m2. 

Pb= 13204 / 20 =  661 parkolóállás. 

  

11.  parkolási norma teljesítése: 

PNT = rendelkezésre álló parkolóhelyek száma / előírás szerint számított parkolási 

igények 

PNT = 572 / 661 = 86,54%  

A fentiek alapján a győri campuson jelenleg az előírás szerint számított parkolási 

igények több mint 86 %-a kielégített. A tapasztalatok szerint nincs olyan időszak, 

amikor nem lehet parkolóhelyet találni valamelyik parkolófelületen. 

 

12.  a vizsgált létesítményben dolgozók/élők/használók száma:   

A győri központi campuson jelenleg két egyetemi kar működik. A főépület mellett 

igazgatási és laborépületek, három kollégiumi és több kiszolgáló épület biztosítja az 

oktatási hátteret. Más telephelyen működik a városban a jogi kar, az 

egészségtudományi és szociális, valamint a zeneművészeti intézet.  

Hallgatói létszám: 8000 fő (nappali tagozat) + 4500 fő (levelező hallgató). 

Munkavállalói létszám: 620 fő. 

 A távoktatásban tanulók kéthetente egy alkalommal jelennek meg az egyetemen. [41] 

 

Parkolási mérések  

Vizsgálat célja: a győri campus főépülete mellett elhelyezkedő parkolófelületek használati 

szokásainak felmérése (kapacitás-kihasználtság változása, tartózkodási idők, forgási sebesség, 

forgalomkeltés megállapítása) egy hétköznapon. 

Vizsgálat helyszíne: Győr, Egyetem tér 1., Széchenyi István Egyetem Campusa 

Vizsgálatba bevont parkolófelületek: a Hédervári úthoz csatlakozó, a fő tanulmányi épületeket 

kiszolgáló parkolófelületek az új épület alatt, mellett és a parkolólemez parkolóállásai, 

összesen 344 parkolóállás – a 47. ábrán csatolt helyszínrajzon jelöltek szerint. [40] 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 93 

Vizsgálat időpontja: 2011. május 19. csütörtök, 7:30 h – 17.30 h  

Vizsgálati módszer: parkolóba be- és kihaladó gépjárművek azonosítása rendszámuk utolsó 

négy karakterével, érkezésük és távozásuk időpontjának feljegyzése. 

Adatfeldolgozás: 

A parkolási felmérés eredményeit EXCEL-program segítségével dolgoztam fel.  

A kiértékelés során három jellemző vizsgálatát végeztem el: 

- a parkoló telítettségének változása (parkolási lefolyása), 

- az átlagos tartózkodási idők eloszlása, 

 - a parkolófelületek forgalomkeltése. 

A keresztmetszetek között fellépő átmenő forgalmat (amely nem használta a vizsgált 

parkolófelületeket) nem vettem figyelembe, mert nem számít bele a parkolófelületek 

forgalomkeltésébe. A belépő és kilépő forgalomként csak a parkolófelületeket használó 

gépjárműveket értettem, ezek adatait rögzítettem. 

A parkolókban a vizsgálat előtt érkező és az számolás után is benn maradó gépjárművek 

számát a telítettséget ábrázoló grafikon mutatja. A központi campuson jelentős éjszakai 

parkolás tapasztalható. Ennek oka, hogy az egyetemi központi kollégium épületei közvetlenül 

az oktatási épületek mellett helyezkednek el, a campus szerves részeként. Az 1000 férőhelyes 

kollégium mellett (kollégiumi használattal) összesen 48 felszíni parkolóhely található (ezek 

nem képezték a vizsgálat részét). Ezeken a parkolóhelyeken napközben kevés mozgás, 

cserélődés tapasztalható. Az éjszakai tároláshoz a kollégiumi parkolóhelyek száma nem 

elégséges, mivel (pontos felmérés hiányában feltételezve, hogy a kollégiumban lakók kb. 10 

%-a saját gépkocsival érkezik az egyetemre) kb. 100 gépjármű parkol éjszaka is a campuson. 

A parkolólemez megépítése óta (díjfizetési kötelezettség nélkül) sokan tárolják autóikat a 

lemez alsó szintjén, amely így éjszaka is tele van. A gépjárműtárolásra vonatkozó jelenlegi 

szabályozás nem kezeli külön az egyetemi kollégiumokhoz tartozó parkolási igény kérdését, 

ellentétben pl. Nagy Britannia és Németország szakmai gyakorlatával. A joghatályos 

magyarországi szabályozás szálláshelyek esetében egyetlen éréket (szobánként 1ph parkolási 

igény) határoz meg, amely a 3-4 ágyas kollégiumok szobák esetében, a magyarországi 

közlekedési szokásokat vizsgálva túlzottnak mondható. (Ezt az értéket szállodák, panziók 

esetében alkalmazza a szakma.)  A felmérésben az éjszakai parkolás kérdéseivel (a 

disszertáció korlátozott keretei miatt) nem foglalkoztam. 
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a) Parkoló telítettségének változása: 

• 10 óra alatt összesen 878 db személygépjármű vette igénybe a vizsgált parkolókat. 

• A vizsgált parkolók összkapacitása: 344 parkolóállás. 

• a vizsgált napon, a vizsgált időszakban a parkoló kapacitáskihasználtsága 51,45 % és 

89,83 % között változott. Az átlagos kihasználtság 75,48 %, a minta szórása: 13,67%. 

• Fentiek alapján a maximális parkolási igény a vizsgált időszakban:  

0,898 x 344= 309 parkolóhely 

Ha a vizsgálatba bevont parkolóhelyszámot (344 parkolóállás) az előírások szerint a 

campusra számított parkolási igények 86,54%-nak vesszük (parkolási norma tejesítése 

a campuson), akkor a maximális parkolási igény a joghatályosan számított 77,6 %-a: 

309/(344x0,8654)= 77,6 % 

 

48. ábra A vizsgált parkoló telítettségének változása (Széchenyi István Egyetem- 

Campus, Győr )   

A szaggatott piros vonal a vizsgált parkolók kapacitását (344 parkolóállás) mutatja.   

A telítettségi adatokat a csatolt 19. táblázat tartalmazza. 

 

b) Parkolóban töltött tartózkodási idők vizsgálata: 

• A gépjárművek átlagos tartózkodási ideje 3 óra 7 perc 19 másodperc volt, a minta 

szórása: 3 óra 1 perc 23 másodperc.  

• A mért parkolási idők 1 perc és 10 óra között változtak. 

• Jelentős azon gépjárműveknek a száma, amelyek 15 percnél kevesebb időt 

tartózkodtak a parkolóban (16,74 %), ez az érték a parkoló forgalomkeltése 

szempontjából fontos.  
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• Az átlagosnál (3 óra 7 perc) kevesebb időt a parkolóban tartózkodó gépjárművek 

száma jóval nagyobb (535 személygépjármű), mint a hosszabb ideig parkolóké.   

 

49. ábra Parkolási idők eloszlása (Széchenyi Egyetem Campusa, Győr) 

A szaggatott piros vonal az átlagos tartózkodási idő értékét mutatja.   

A tartózkodási időkre vonatkozó adatokat a csatolt 20. táblázat tartalmazza. 

A teljesség kedvéért, az ORIGIN-szoftver alkalmazásával negatív exponenciális görbével 

közelítettem a parkolási idők eloszlását, egyszer a teljes tartományon, egyszer a 15 percnél 

kisebb parkolási időtartamok kizárásával. 

 

 

50. ábra     Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése  

(Széchenyi Egyetem Campusa, Győr) 

 

f(x)= 77,927*e
-x/2,106
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51. ábra  Parkolási idők eloszlásának közelítése (15 percnél rövidebb megállások 

kizárásával) - Széchenyi Egyetem Campusa, Győr 

 

Az ábrákról jól látszik, hogy a 8 óra parkolási időtartam intervallumában jelentkező helyi 

csúcsot ezek a függvények nem tudják kezelni, de más szakaszokon a görbe jó közelítést ad 

az adathalmazhoz. 

 

 

c) Keltett forgalom vizsgálata: 

A parkoló használati módja (tartózkodási idők, forgási sebesség) alapvetően meghatározza a 

parkoló által keltett forgalmat, ezért elvégeztem az óránként keltett forgalom kiszámítását. A 

legnagyobb keresztmetszeti forgalmat a 15.30h és 16.30h között számoltam (186 Ejm/h), az 

átlagos forgalomkeltés 137,8 Ejm/h volt. (A parkolót csak személygépjárművek vették 

igénybe, amelyek egységjármű tényezője: 1, így egységjármű-átszámításra nem volt szükség). 

 

Kapacitásszámítás: 

Parkolókhoz vezető útszakasz útkategóriája: B.VI.d.D. – belterületi kiszolgáló út, 2x1 

forgalmi sávos kialakítás 

Fm= 800Ejm/h/két irány   (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

Fe= 1000 Ejm/h/két irány   (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

 

f(x)= 3 + 51,366*e
-x/1,048 + 

14,425*e
-x/15,357
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A számolt forgalomnagyságok mindegyike jóval kisebb, mint az útszakasz kapacitása, így a 

vizsgált parkolóhely-számból eredő forgalom nem terheli túl a parkolókat kiszolgáló utat. (A 

vizsgált parkolókat a forgalom két irányból tudja megközelíteni, de a gépjárművek túlnyomó 

része a körforgalom felől érkezik.)   

 

21. táblázat Forgalomkeltés (Ejm/h) – SZE Campus Győr 

Időpont 
(Ejm/h) 
 

Befelé 
(Ejm/h) 
 

Kifelé 
(Ejm/h) 
 

Keresztmetszeti 
forgalom 
(Ejm/h) 

7:30-8:30 103 43 146 
8:30-9:30 86 48 134 
9:30-10:30 55 57 112 
10:30-11:30 50 51 101 
11:30-12:30 72 71 143 
12:30-13:30 66 55 121 
13:30-14:30 70 78 148 
14:30-15:30 63 92 155 
15:30-16:30 67 119 186 
16:30-17:30 45 87 132 
 
Forgalom átlaga 67,7 70,1 137,8 

 

 

 

 

52. ábra  Vizsgált parkolófelület által keltett forgalom [Ejm/h] (SZE Campus, Győr)   

A szaggatott piros vonal a vizsgált időszak átlagos óránkénti forgalmi terhelését mutatja. 
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4.5.2. Szent István Egyetem (Gödöllő) Campuson végzett parkolási vizsgálatok 

 

Meglévő parkolási lehetőségek felmérése, műszaki és hálózati adatok gyűjtése 

Az előző fejezetrészben ismertetetteknek megfelelően az alábbi jellemzőket vizsgáltam: 

1. területhasználati funkció: felsőfokú oktatási egység. 

 

2. település nagysága: középváros. 

 

3. terület elhelyezkedése a településszerkezetben: átmeneti zóna (nincs közvetlen 

kapcsolat a városközponttal, a beépítettségre jellemzőek a többszintes épületek, 

amelyek oktatási, kutatási egységek és kollégiumok, valamint azokhoz tartozó 

kiszolgáló funkciók). 

 

4.  vizsgált terület közúthálózata: az egyetemi campus egy észak-déli irányú gyűjtőútról 

közelíthető meg (ez közvetlen kapcsolat a 3. sz. országos elsőrendű főúthoz), de a 

tanulmányi épületek és a központi parkolók egy zsákutcában végződő kiszolgáló út 

mellett helyezkednek el. Az egyetemi útszakaszok burkoltak, 2x1 forgalmi sávval 

kiépítettek. A campus területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben.  

 

5. közösségi közlekedés elérhetősége, típusa, szolgáltatási szintje: 

A campus közösségi közlekedési ellátottságát kötöttpályás közlekedési módok 

biztosítják: Gödöllő vasútállomás és a Budapest-Gödöllő HÉV-vonal végállomása is 

kb. 250 m távolságban van az egyetem főépületétől. Az állomások és a campus között 

széles gyalogút vezet. A HÉV munkanapokon csúcsidőben 15 percenként, csúcsidőn 

kívül 30 percenként közlekedik.  

A Budapest – Hatvan - Miskolc vasútvonalon Budapest és Gödöllő között 15 

percenként, Miskolc irányában 30 percenként közlekednek vonatok munkanapokon.  

A helyi buszközlekedés az egyetemi campustól gyaloglási távolságon kívül halad, a 3. 

sz. főút átkelési szakaszán közlekedő helyi, illetve helyközi buszjáratok megállója 

(„Egyetemi bejáró”) a főépülettől mintegy 800 m távolságban található. 

 

6. nem motorizált közlekedési módok 

A gödöllői campus gyalogos megközelítése a vasúti és HÉV-állomás felől 

biztonságosan kiépített sétányon lehetséges. A főút felől (buszmegállók) kiépített 

gyalogjárda keskeny. A területre vezető kiépített kerékpárút nincs, a főút kivételével a 
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campusra vezető útszakaszok kerékpározható útvonalak (a kerékpárosok közlekedése 

biztonságos az útszakaszokat terhelő forgalomnagyság mellett is), 

 

7. megközelíthetőség: A fentiek alapján megállapítható, hogy a gödöllői egyetemi 

campushoz legkönnyebben és biztonságosabban gépjárművel lehet eljutni a város 

irányából, mivel a helyi buszok kb. 10-15 perc gyaloglási távolságra állnak meg a 

főépülettől, kerékpárutak nincsenek kiépítve és a vasúti megállók felől a városon 

kívülről jövő utasforgalom érkezik csak. 

 

8. közterületi és belső parkolási lehetőségek: 

a campuson nagyszámú kiépített parkolóállás található, ennek túlnyomó része bárki 

által használható, 28 parkolóállás a főépület előtt sorompóval elzárt, csak korlátozott 

használatú.  

Kiépített parkolóhelyek száma:  

nagyparkoló:   135 parkolóhely 

főépület előtt (zárt)    28 parkolóhely 

főépület előtt (nyitott)    32 parkolóhely 

bekötőút mellett    45 parkolóhely 

épületek mögött    97 parkolóhely 

északi parkoló     26 parkolóhely 

déli kapunál     48 parkolóhely 

étterem előtt     52 parkolóhely 

egyéb, kisebb felületeken   26 parkolóhely 

 Összesen:   489 parkolóhely.  

A parkolóhelyek egy része a kiszolgáló utak mellett párhuzamosan, illetve 

merőlegesen helyezkedik el. A főépülettel szemben található egy összesen 135 

parkolóhelyet magába foglaló, fásított parkolófelület. A kollégiumi épületek mellett 

külön parkolókat építettek, ezeket a parkolási norma teljesítésének számításánál nem 

vettem figyelembe. 

 

9. vizsgált létesítmény hasznos területe: 

A campuson a közvetlenül oktatást, illetve kutatást szolgáló helyiségek alapterülete:  

előadótermek (férőhelyek száma > 80 fő) :   1742 m2 

tantermek, laborok:    14036 m2 

Összesen:     15768 m2. 
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10.  parkolási igény jelenlegi szabályozásnak megfelelően: 

 Az OTÉK szerint felsőfokú oktatási egység rendeltetési funkció esetén: 

„ Egy személygépkocsi számítandó: 

…felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 

20 m2 nettó alapterülete után,…” 

Nettó alapterület: 15768 m2. 

Előírás szerint biztosítandó parkolóhelyek száma: 1 ph / 20 m2. 

Pb= 15768 / 20 = 789 parkolóállás. 

  

11.  parkolási norma teljesítése: 

PNT = rendelkezésre álló parkolóhelyek száma / előírás szerint számított parkolási 

igények 

PNT = 489 / 789 = 61,98%  

A fentiek alapján a gödöllői campuson jelenleg az előírás szerint számított parkolási 

igények 62 %-a van kielégítve. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint nincs olyan 

időszak, amikor nem lehet parkolóhelyet találni valamelyik parkolóban. 

 

12.  a vizsgált létesítményben dolgozók/élők/használók száma:   

A gödöllői campuson jelenleg három egyetemi kar működik. A főépület mellett 

további két oktatási, három kollégiumi és több kiszolgáló épület biztosítja az oktatási 

hátteret. [39] 

Hallgatói létszám: 6500 fő. 

Dolgozók, alkalmazottak száma: 825 fő. 

Látogatók átlagos napi száma: 300 fő. 

Kollégiumi férőhelyek száma: 1200 fő.  
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Parkolási mérések  

Vizsgálat célja: a gödöllői campus főépülete mellett elhelyezkedő parkolófelületek használati 

szokásainak felmérése (kapacitás-kihasználtság változása, tartózkodási idők, forgási sebesség, 

forgalomkeltés megállapítása) egy hétköznapon. 

Vizsgálat helyszíne: Gödöllő, Práter utca 1., Szent István Egyetem Campusa 

Vizsgálatba bevont parkolófelületek: bevezető út mellett fekvő merőleges és párhuzamosa 

parkolók és a nagyparkoló (sétány mellett), összesen 240 parkolóállás – a 54. ábrán csatolt 

helyszínrajzon jelöltek szerint. 

Vizsgálat időpontja: 2011. május 12. csütörtök, 7:30 h – 17.30 h  

Vizsgálati módszer: parkolóba be- és kihaladó gépjárművek azonosítása rendszámuk utolsó 

négy karakterével, érkezésük és távozásuk időpontjának feljegyzése. 

 

A 53. ábrán a gödöllői campus 

légifotója látható, amelyen 

pirossal jelöltem a vizsgálatba 

bevont parkolófelületeket. A 54. 

ábra a campus helyszínrajzát 

mutatja.  

 

 

53. ábra Szent István 

Egyetem, Gödöllő – légifotó 

(forrás: www.maps.google.com) 

 

Adatfeldolgozás: 

A parkolási felmérés eredményeit EXCEL-program segítségével dolgoztam fel. A számlálás 

kezdeti időpontja előtt és a befejező időpont után is a parkolóban tartózkodó gépjárműveket 

úgy vettem figyelembe, hogy a parkolófelületek működését 7.00 és 19.00 óra között 

feltételeztem. 

A kiértékelés során három jellemző vizsgálatát végeztem el: 

- a parkoló telítettségének változása (parkolási lefolyása), 

- az átlagos tartózkodási idők eloszlása, 

 - a parkolófelületek forgalomkeltése. 
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a)  Parkoló telítettségének változása: 

 

• 10 óra alatt összesen 631 db személygépjármű vette igénybe a vizsgált parkolókat. 

• a vizsgált napon, a vizsgált időszakban a parkoló kapacitáskihasználtsága 18,75 % és 

108,33 % között változott. Az átlagos kihasználtság 76,70 %, a minta szórása: 24,59%. 

• 10.00 h és 12.00 h között a parkoló kapacitásánál nagyobb számú gépjármű parkolt a 

vizsgált parkolókban, 9.30 h és 14.30 h között a kapacitáskihasználtság 90 % felett 

volt. 

• Fentiek alapján a maximális parkolási igény a vizsgált időszakban:  

1,08 x 240= 260 parkolóhely 

Ha a vizsgálatba bevont parkolóhelyszámot (240 parkolóállás) az előírások szerint a 

campusra számított parkolási igények 62 %-nak vesszük (parkolási norma teljesítése a 

campuson), akkor a maximális parkolási igény a joghatályosan számított 67,2 %-a: 

260/(240/0,62)= 67,2 % 

 

 

55. ábra A vizsgált parkoló telítettségének változása (SZIE Campus, Gödöllő )   

 

A szaggatott piros vonal a vizsgált parkoló kapacitását (240 parkolóállás) mutatja.   

A telítettségi adatokat a csatolt 22. táblázat tartalmazza. 
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b) Parkolóban töltött tartózkodási idők vizsgálata: 

• A gépjárművek átlagos tartózkodási ideje 3 óra 10 perc 54 másodperc volt, a minta 

szórása: 3 óra 10 perc 40 másodperc.  

• A mért parkolási idők 1 perc és 10 óra között változtak. 

• Kiugró azon gépjárműveknek a száma, amelyek 15 percnél kevesebb időt tartózkodtak 

a parkolóban (23,5%), ennek a számnak a parkoló forgalomkeltésénél van kiemelkedő 

jelentősége. Az átlagosnál (3 óra 10 perc) kevesebb időt a parkolóban tartózkodó 

gépjárművek száma nagyobb (385 személygépjármű), mint a hosszabb ideig 

parkolóké.   

 

56. ábra  Parkolási idők eloszlása (SZIE Campus, Gödöllő )   

A tartózkodási időkre vonatkozó adatokat a csatolt 23. táblázat tartalmazza. 

A szaggatott piros vonal az átlagos tartózkodási idő értékét mutatja.   

 

57. ábra  Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése (15 percnél rövidebb 

megállások kizárásával) -(SZIE Campus, Gödöllő   

f(x)= 7,556+25,206*e
-x/1,789
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A teljesség kedvéért, az ORIGIN-szoftver alkalmazásával negatív exponenciális görbével 

közelítettem a parkolási idők eloszlását, egyszer a teljes tartományon, egyszer a 15 percnél 

kisebb parkolási időtartamok kizárásával. 

 

58. ábra  Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése (SZIE Campus, Gödöllő)   

 

Az 57. és 58. ábrákról jól látható, hogy a 15 percnél rövidebb parkolások, megállások kizárása 

pontosabb matematikai összefüggés felállítását teszi lehetővé. Érdekes, hogy a győri 

campuson nem volt ilyen nagyságrendű különbség a két különböző feltétellel vizsgált adatsor 

esetén. Mivel a disszertáció témája nem ezen összefüggések mélyebb matematikai elemzése 

volt, így a fenti ábrák esetleges további kutatások irányaként jelennek meg.  

 

 

c) Keltett forgalom vizsgálata: 

 

A parkoló használati módja (tartózkodási idők, forgási sebesség) alapvetően meghatározza a 

parkoló által keltett forgalmat, ezért elvégeztem az óránként keltett forgalom kiszámítását. A 

legnagyobb keresztmetszeti forgalmat a mérés első órájában számoltam (179 Ejm/h), az 

átlagos forgalomkeltés 110,4 Ejm/h volt. (A parkolót csak személygépjárművek vették 

igénybe, amelyek egységjármű tényezője: 1, így egységjármű-átszámításra nem volt szükség). 

 

 

 

f(x)= 137,606*e
-x/0,252
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Kapacitásszámítás: 

Parkolókhoz vezető útszakasz útkategóriája: B.VI.d.D. – belterületi kiszolgáló út, 2x1 

forgalmi sávos kialakítás 

Fm= 800Ejm/h/két irány   (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

Fe= 1000 Ejm/h/két irány   (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

A számolt forgalomnagyságok mindegyike jóval kisebb, mint az útszakasz kapacitása, így a 

vizsgált parkolóhely-számból eredő forgalom nem terheli túl a parkolókat kiszolgáló utat.   

 

24. táblázat Forgalomkeltés (Ejm/h) – SZIE Campus Gödöllő 

Időpont 
(Ejm/h) 
 

Befelé 
(Ejm/h) 
 

Kifelé 
(Ejm/h) 
 

Keresztmetszeti 
forgalom 
(Ejm/h) 

7:30-8:30 152 27 179 
8:30-9:30 74 22 96 
9:30-10:30 76 51 127 
10:30-11:30 58 57 115 
11:30-12:30 34 47 81 
12:30-13:30 32 41 73 
13:30-14:30 35 49 84 
14:30-15:30 48 69 117 
15:30-16:30 40 89 129 
16:30-17:30 36 67 103 
 
Forgalom átlaga 58,5 51,9 110,4 

 

 

   

  

59. ábra Vizsgált parkolófelület által keltett forgalom [Ejm/h] (SZIE Campus, Gödöllő)   

A szaggatott piros vonal a vizsgált időszak átlagos óránkénti forgalmi terhelését mutatja.
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4.5.3. Eredmények összehasonlítása, következtetések 

 

A könnyebb átláthatóság érdekében a két egyetemi campuson végzett mérések eredményét 

táblázatos formában hasonlítom össze: 

25. táblázat Vizsgált egyetemi campusok jellemzőinek összehasonlítása 

Jellemző Széchenyi István Egyetem, 

Győr 

Szent István Egyetem, 

Gödöllő 

Város nagysága nagyváros középváros 

Elhelyezkedés a 

településszerkezetben 

átmeneti (városközpont-közeli) átmeneti  

Közúthálózat főúthálózathoz közvetlenül 

kapcsolódó 

főúthálózathoz kiszolgáló úton 

át kapcsolódó 

Közösségi közlekedési 

ellátottság 

közepes gyenge 

Nem motorizált közlekedési 

módok 

kiváló nem megfelelő 

Parkolási norma teljesítése 86,54 % 61,98 % 

Hallgatók száma 8000 6500 

Alkalmazotti létszám 620 825 

Vizsgálatba bevont 

parkolóállások száma 

344 240 

Parkolók átlagos 

kihasználtsága 

75,47 % 76,70 % 

Átlagos tartózkodási idő 3 h 07 m 19 s 3 h 10 m 54 m 

Szórás 3h 1m 23s 3h 10 m 41s 

Számolt átlagos óránkénti 

forgalomkeltés 

137,8 Ejm/h 110,4 Ejm/h 

Forgalomkeltés 

(phelyszám arányában) 

137,8/344 = 40,06 % 110,4/240 = 46% 

 

Városszerkezetben való elhelyezkedésük, megközelíthetőségük és közösségi közlekedéssel 

való ellátottságuk különbségei ellenére mindkét vizsgált campus esetén igazak az alábbi 

megállapítások: 

• magas a „Kiss and Ride”- típusú megállások (nagyon rövid idejű tartózkodási idő) aránya 

(14 %, illetve 22 %), ez erősen kihat a parkoló forgalomkeltésére, 
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• az átlagos tartózkodási idők mindkét esetben 3 óra 10 perc körüli értéket adtak, jelentős 

szórással (ennél az értéknél a szokásos tervezői becslés nagyobb tartózkodási időt vesz 

figyelembe, vagyis kisebb forgalomkeltéssel számol, mint a valóságos), 

• bár jelentős a parkolási norma teljesítési aránya közötti különbség (86,5 % és 62 %), a 

vizsgált parkolók átlagos kapacitáskihasználtsága hasonló (75,47 % és 76,70 %). A győri 

egyetem hallgatói létszáma 23 %-kal meghaladja a gödöllői egyetemét, de az 

alkalmazottak száma a gödöllői campuson magasabb. 

• a forgalomkeltés mindkét esetben a mérésbe bevont parkolóhely-számok 40-46 %-aként 

számolható. 

• A maximális parkolási igények hasonlóan aránylottak az előírásokban 

meghatározottakhoz: Győrben maximális igényként az előírt érték 77,6 %-a, Gödöllőn 

67,2 %-a mérhető. 

Eltérések: 

• a vizsgált parkolófelületek átlagos kihasználtsága szinte azonos, de a kihasználtság 

szórása jelentősen eltér egymástól (13,67% és 24,6 %), 

• a gödöllői campuson kisarányú kapacitástúllépés is jellemző volt a parkolókban (8%) 

néhány óráig, a győri campuson a parkoló maximális kihasználtsága nem érte el a 90 %-

ot sem a nap folyamán. 

• a tartózkodási idők vizsgálata megmutatta, hogy Gödöllőn nagyobb arányúak a rövid 

idejű tartózkodások (23,5%), mint Győrben (16,7%) - ezt a különbséget 

valószínűsíthetően a megközelíthetőségben adódó jelentős különbség okozza. 

• a két campus forgalomlefolyásában jellemző különbség, hogy míg Gödöllőn reggeli 

csúcsóra volt mérhető, addig Győrben a délutáni forgalom volt a legnagyobb. 

 

Következtetések: 

• az OTÉK szerint számolható parkolóhely-szám túlhaladja a mért (valós) parkolási igényeket, 

• mindkét campus esetében az OTÉK-szerint számolt parkolási igények 70 %-a tekinthető 

valósnak, 

• a fenntartható közlekedés elveinek figyelembe vételével és bizonyos feltételek megléte esetén 

(pl. közvetlen buszjárat közlekedése a campusokhoz) ez a parkolóhely-szám tovább 

csökkenthető, 

• külön figyelmet kell fordítani a rövid idejű tartózkodások elhelyezésére. Külön felület (ilyen 

létszámú létesítményeknél kb. 3-4 parkolóhely) szükséges a taxi-jelleggel közlekedő 

gépjárművek számára. 
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5. Következtetések, megállapítások     
 
 

A fentiekben ismertetett kutatások igazolják, hogy az egyes funkciókhoz, létesítményekhez 

biztosított parkolóhelyek száma (a valós helyzetet tükröző, reálisan elvárható parkolási 

lehetőségek) szoros összefüggésben áll az alábbi tényezőkkel: 

- a település nagysága, 

- a városszerkezeten belül való elhelyezkedés, 

- megközelíthetőség (közúti és gyalogos-, illetve kerékpáros közlekedési mód), 

- létesítmény nagysága, 

- közösségi közlekedési ellátottság.  

Mivel a parkolási igények meghatározásának jelenleg alkalmazott módszere Magyarországon 

ezen tényezők figyelembevételét csak rendkívül korlátozott számú esetben, részlegesen és a 

figyelembe vétel pontos módszertanának ismertetése/ajánlása nélkül engedi, ezért igazoltnak 

érzem, hogy a módszer felülvizsgálatra szorul. Ezt támasztja alá a várostervezési gyakorlat és 

a bemutatott nemzetközi áttekintés is.  

 

A következő fejezetben részletesen ismertetendő, parkolási igényeket meghatározó modellben 

alkalmazott alapelvek az alábbiak: 

• nem lehet elsődleges cél minden várható parkolási igény kielégítése, 

• a keltett forgalom számítása elsődleges, kezelésének módja nem lehet minden esetben 

a közúti infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható közlekedés elvének befogadása a 

parkolási igények meghatározásánál prioritás  (környezetvédelem és a település 

élhetősége szempontjából), 

• az egyes létesítményekhez biztosítandó parkolóhely-szám megállapítása egy folyamat 

(rendszer) kell legyen, amely differenciáltan veszi figyelembe a létesítmény 

jellemzőit. 

 

Ennek érdekében a modell része: 

• differenciált számítási mód bevezetése, 

• maximális parkolóhely-számok alkalmazása a minimális étékek mellett, 

• a parkolási normáktól való lehetséges eltérés (csökkentés) szélesebb tartományát 

kell megengedni, hogy akár autómentes területeket is létre lehessen hozni,   

• különidejűség figyelembevételének megengedése. 
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Jellemző tényezők figyelembe vétele a parkolási modellben (a parkolási normák megfelelő 

differenciálásához): 

 

a) Település nagysága:  

A településeket három típusba soroltam: 

Nagyváros  lakosszám > 100.000 fő 

Középváros  lakosszám: 25.000 fő – 100.000 fő 

Kisváros  lakosszám < 25.000 fő. 

Minden 25.000 lakosnál kisebb méretű település (a parkolási normák javasolt meghatározása 

szempontjából) a harmadik csoportba sorolandó. 

A parkolási normák meglévő, valós teljesítési arányának vizsgálata során kimutattam, hogy a 

kisvárosokban teljesül leginkább a parkolóhelyek előírt száma. (93,44%). Tekintettel a 

kisvárosok viszonylag kisebb mértékű közösségi közlekedési ellátottságára, a közúthálózat 

kapacitáshatárát meg nem közelítő forgalmi terhelésre, a kisvárosok esetén elfogadhatónak 

ítélem a parkolási normák teljesülésének jelenlegi arányát, csökkentő, illetve növelő tényező 

alkalmazását ezen a ponton nem javaslom. 

A nagyvárosok és középvárosok esetében, figyelembe véve a jelenlegi, reálisnak tekinthető 

parkolási lehetőségeket, csökkentő tényező bevezetését javasolom. Ennek az oka a közösségi 

közlekedéssel való általánosan jó ellátottság (általában helyi hálózat is működik) és a 

közúthálózat forgalmi terhelése, amelyen kisebb keltett forgalom befogadása engedhető meg. 

 

b) Városszerkezetben elfoglalt hely: 

 

Ezen tényező figyelembe vételéhez közlekedési szempontból a településeket három övezet-

típusba soroltam: 

városközponti zóna: sűrűn beépített, nagy forgalmat vonzó, kiterjedt közösségi közlekedési 

hálózattal ellátott településrész, ahol - sok esetben - műemlék-épületek is elhelyezkednek, így 

nagy közúti forgalom megjelenése, átközlekedése nem kívánatos. 

Ezért városközponti zónában elhelyezkedő építmények esetén minden esetben maximális 

parkolóhely-szám meghatározását javaslom, a csökkentő tényező akár 100 %-os is lehet 

(ennek alkalmazásához feltételrendszer kidolgozása szükséges). Ebben az esetben a 

forgalomkeltés minimalizálása és az autómentes-területek kialakíthatósága a cél.  

 

átmeneti zóna: a közösségi közlekedéssel közepes mértékben ellátott, városközponton kívül 

eső, de jellemzően sűrűn beépített, forgalomvonzó létesítményeket is magába foglaló 
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területeken, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, egyedi vizsgálatok elvégzése után 

lehet a parkolóhelyek számának csökkentési lehetőségeit meghatározni. Többletparkolók 

építése kerülendő, forgalom-növelő hatásuk miatt.  

 

külső zóna: a közösségi közlekedéssel gyengén ellátott területeken, a főleg lakófunkciót 

magába foglaló külső zónában minimális parkolóhely-szám meghatározását, egyedi 

vizsgálatokkal igazolandó kismértékű csökkentését vettem figyelembe a modellben. Ez az 

egyetlen városszerkezeti övezet, ahol megengedhetőnek találom a parkolóhelyek számának 

növelését is, korlátozott mértékben (a különböző területhasználati funkcióknál ismertetendő 

módokon).  

 

Az övezeti besorolást minden település esetében egyedi vizsgálattal kell eldönteni és ezt a 

helyi szabályozásban rögzíteni szükséges – ez a gyakorlati alkalmazhatóság feltétele. Az 

övezeti általános kritérium-rendszer kidolgozása várostervező és közlekedési szakemberek 

közös munkájának eredménye kell legyen, jelen dolgozat keretei csak az övezetek általános 

jellemzőinek megadását teszik lehetővé.  

 

c) Közúthálózat/közúti megközelíthetőség: 

 

A közúthálózat szolgáltatási szintjének meghatározásához az alábbi tényezőket vettem 

figyelembe: 

• a főúthálózattal alkotott kapcsolat minőségét (úthálózati szerep és besorolás) és 

közelségét, 

• a megközelítő út kapacitás-tartaléka (a keltett forgalom befogadására való 

alkalmasságot),  

• a helyszín megközelíthetősége (utazási idő, sebesség és forgalombiztonsági jellemzők 

alapján), 

• a parkolók megközelítési módja (a beállások-kiállások manővereinek forgalom-

visszatartó jellemzője). 

 A közúthálózat vizsgálat tárgya nemcsak a létesítmény közvetlen környezete, de a települési 

főúthálózat kiterjedt kapcsolatrendszere is. 

A fenti tényezők alapján a vizsgált létesítmény közúti megközelíthetősége három típusba 

sorolható: kiváló, közepes, gyenge minőségű megközelíthetőség. A fenntartható közlekedés 

szempontjait figyelembe véve, a parkolási igények reálisan csökkenthetők, amennyiben a 

közúti megközelítés nem kiváló, mivel ebben az esetben a gépjárműhasználat nem vonzó. 
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A kiváló közúti kapcsolat, a gyors elérés mindenképpen magával hozza a nagyarányú 

gépjármű-használatot. Ebben az esetben is csökkenthető a parkolóhelyek száma, de 

valószínűsíthető a szabálytalan parkolások és a parkolóhely kereséséből adódó többlet-

forgalom megjelenése.  

  

d) Közösségi közlekedési ellátottság: 

Az egyes létesítmények közösségi közlekedési ellátottságánál az alábbi szempontokat 

vizsgáltam: 

• legközelebbi megálló távolsága, 

• megállóhelyek megközelíthetősége (forgalombiztonsági és kiépítettségi szempont), 

• a közösségi közlekedési vonal típusa (kötöttpályás, földalatti, stb.),  

• hálózati jellemzők (kiterjedtség, járatsűrűség), 

• szolgáltatási színvonal (kényelem, több járat elérhetősége, átszállások száma a fő úti 

célokig).  

A fenti tényezők alapján a vizsgált létesítmény közösségi közlekedési ellátottsága három 

típusba sorolható: kiváló, közepes, gyenge ellátottság. A fenntartható közlekedés 

szempontjait figyelembe véve, a parkolási igények reálisan csökkenthetők, amennyiben a 

közösségi közlekedési ellátottság kiváló, vagy közepes. Alacsony szolgáltatási szint, gyenge 

ellátottság esetén az időtakarékosság és utazáskényelem szempontjait figyelembe véve 

nagyobb arányú egyéni gépjárműhasználat várható a létesítmény megközelítésében. 

 

e) Nem motorizált közlekedési módok / megközelíthetőség: 

A nem motorizált közlekedési módokkal való megközelíthetőség figyelembe vételénél a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségeit osztályoztam. A létesítmény környezetében 

rendelkezésre álló gyalogos- és kerékpáros felületek méretét, kiépítési módját és a közlekedés 

biztonságának meglétét vizsgáltam. Kiemelten kezeltem a közösségi közlekedési 

megállóhelyek és a létesítmény gyalogosbejáratai között húzódó gyalogutak, járdák 

nyomvonalának értékelését. Értékelési szempont továbbá a vizsgált építmény környezetében 

meglévő kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége (típusa), és az úti célnál rendelkezésre álló 

kerékpártárolók száma. 

Három típusba soroltam a létesítmények nem motorizált közlekedési móddal való 

megközelíthetőségét: 
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kiváló – széles gyalogjárdák, biztonságos gyalogoskapcsolatok és kiépített kerékpáros 

infrastruktúra esetén (a nagy közúti forgalommal terhelt burkolat használata a szolgáltatási 

szint csökkentését jelenti), 

közepes –  létező, de nem elégséges gyalogoskapcsolat, forgalombiztonsági fejlesztések 

szükségessége. Kerékpáros infrastruktúra van, de nem megfelelő (kerékpársáv forgalmas 

közúton, távolabbi kerékpárút-hálózati elem). 

gyenge – hiányzó, vagy nem elégséges gyalogosfelületek, kijelölt gyalogátkelőhelyek hiánya, 

a közösségi közlekedési megállók nem megfelelő gyalogoskapcsolatai, hiányzó kerékpáros 

infrastruktúra, nagyforgalmú közút keresztezése. 

 

A parkolási igények csökkentését vettem figyelembe a modellben a kiváló minősítésű 

esetekben, nem alkalmaztam szorzótényezőt közepes megközelíthetőségnél és kismértékű 

többlet-parkolóhelyszámot terveztem gyenge minőségű nem motorizált kapcsolatrendszer 

esetén. 

 

Vizsgált területhasználati funkciókra vonatkozó megállapítások 
 

a) Lakófunkció 

A lakóterület talán a legjellemzőbb területhasználati funkció, amely önmagában 

tanulmányozható. Bár a városközpontokban általában vegyes területhasználat tapasztalható, 

az átmeneti zónákban a lakóterületek elkülönítetten helyezkednek el az övezeten belül 

(például tömbházakkal, vagy sorházakkal beépített területek). A külső zónában (külvárosban) 

a lakó-, ipari és a zöldterületek általában világosan elválasztottak. 

Általános hazai és nemzetközi tapasztalat, hogy a jelenleg érvényes 1 lakóegység/parkolóhely 

norma kevés. Ez legjobban azokon a lakóteleppel beépített területeken látható, ahol a lakások 

többségéhez közterületi parkolóhelyek tartoznak és a parkoló/tárolt gépjárművek elfoglalják a 

zöldterületek egy részét is (illegális parkolás). 

A következő fejezetben ismertetendő parkolási igényt meghatározó modellben a 

lakóegységekhez tartozó átlagos parkolási igényt 1,5 parkolóhelyként vettem figyelembe. 

Ennek növelési, illetve csökkentési lehetőségei az egyéb területi jellemzőktől függenek (a 

modellben meghatározott módon). A külső zónákban (ahol a közösségi közlekedési ellátottság 

közepes, vagy gyenge) általános közlekedési eszköz a gépjármű, így ott megengedhetőnek 

ítélem a parkolási norma növelését. 

A városközponti lakóterületeken akár autómentes városrész kialakítását is lehetővé tevő 

csökkentett parkolási igényt és maximális parkolóhelyszámot vettem figyelembe.  
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Üdülőegységek esetén a jelenlegi szabályozást fogadtam el. 

 

b) Kereskedelem 

 

Az egyes kereskedelmi létesítmények eltérő használati módját, megvásárolható áruk 

fajtáját és különböző forgalom-vonzó hatását figyelembe véve (valamint a nemzetközi 

gyakorlatot elfogadva) három típusra osztottam a kereskedelmi funkciót: 

- élelmiszerkereskedelem (hipermarket, szupermarket, kisbolt, stb.), 

- egyéb kereskedelem,  

- bevásárlóközpont (kereskedelem és szórakoztató funkció, szolgáltatás, stb.). 

 

A parkolási igények meghatározásához alkalmazott hazai előírás (100 m2-nél kisebb 

hasznos terület esetén a parkolási norma kétszerese az egyéb esetekben biztosítandó 

parkolóhely-számnak) nem támogatható, mert ezekre az üzletekre jellemző a 

városközponti, vagy lakóterületen belüli elhelyezkedés, ahol a forgalomkeltés nem 

kívánatos. Az ismertetendő modellben ezért a kisebb területű kereskedelmi egységek esetén 

a jelenleg használatos kétszeres szorzót nem alkalmaztam. 

A fentiekben ismertetett területi és megközelíthetőségi jellemzők figyelembe vételével 

megengedhetőnek tartom a parkolóhelyek számának csökkentését, illetve növelését is, de 

az építendő többletparkolók számát korlátozottan alkalmaztam, mivel a kereskedelmi 

egységek beruházói üzleti érdekből gyakran felesleges nagyságú burkolt területeket 

építenek ki. 

 

c). bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú 

iskola) 

Ennél a funkciónál a reális parkolási igények megállapításához a hasznos alapterületnél 

pontosabb adatot adhat a férőhelyszám és a dolgozók száma, bár a tervezés során ezek 

meghatározása nehezebb. Mindenképpen külön kellene választani a különböző korú 

gyermekeket befogadó oktatási intézményeket, mivel közlekedési szempontból is erősen 

eltérő a használatuk.  

A különböző oktatási egységeket három típusba soroltam, amelyeknél más-más 

parkolóigény meghatározási módszert alkalmaztam: 

- bölcsőde, óvoda (gyermekek száma + alkalmazottak száma alapján), 

- általános iskola (csökkentett férőhelyszám + alkalmazottak), 
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- középiskola (személyzet létszáma szerint). 

Minimális parkolóhelyszám biztosítandó a bölcsődéknél és óvodáknál (a 10-15 perces 

várakozások biztosítása cérdekében). A középiskolák esetében maximális parkolóhely-szám 

is alkalmazható.  

 

d) felsőfokú oktatási egység  

 

A jelenlegi szabályozás szerint a parkolási igények a tantermek és kutatási helyiségek 

alapterülete után számolandók. Ebben az esetben is reálisabb a hallgatói és dolgozói 

létszám alapján meghatározott parkolási norma, mivel az utóbbi évtizedekben a 

felsőoktatási intézmények működése eltér az eredetileg tervezettől (sok felvett hallgató, 

akik kb. 30 %-a végez, magas óraszámok, magas telítettség a tantermekben, óraadók 

aránya növekedett, intenzív napi használat, stb.) A részletes parkolási vizsgálatok alapján 

elmondható, hogy a jelenlegi parkolási normánál kevesebb parkolóhely-szám is alkalmas a 

felsőoktatási intézmények parkolási igényeinek kielégítésére. 

 

e) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, 

koncert-, hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) 

  

Ezen kulturális egységeket a csúcsidei forgalmi terhelése esti és hétvégi időszakra esik, vagyis 

a hétköznapi csúcsidőtől eltérő időszakban jelentkeznek a legnagyobb parkolási igények. Így 

a parkolási modellben ennél a funkciónál a különidejűség figyelembe vételét alkalmaztam, 

mivel jól indokolható és szükségszerű. Egyéb csökkentő tényező figyelembe vételét nem 

javaslom, mivel a késő esti, éjszakai időszakban a nézők szívesebben használják a saját 

gépjárműveiket (gyakran nincs is megfelelő közösségi közlekedési szolgáltatás). Az OTÉK-

ban alkalmazott parkolási igény számítási módszerét megfelelőnek találom, így a parkolási 

igény-számítás modelljébe beépítettem. 

 

f)  sportolás, strandolás célját szolgáló egységek  

 

A parkolási igények meghatározásánál mindenképpen külön kell választani a 

sportlétesítményeket és a strandokat, fürdőket. Ennek oka az eltérő használati mód (ritka, de 

nagyvolumenű forgalmi és parkolási igénybevétel a nézőtérrel kiépített sportpályák esetén), 

a használati időszak (strandok használata időjárás- és évszak-függő) és a strandok esetében a 

férőhelyek számának bizonytalansága.  A sportlétesítmények közötti differenciálásra további 
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kutatások javasolhatók, mivel a különböző sportágak játékterei, pályái más nézőszámot 

vonzanak, valamint vannak kiemelt jelentőségű események rendezésére alkalmas stadionok, 

amiket nem lehet azonos módon kezelni egy sportág edzésre szolgáló pályájával. A 

nemzetközi tapasztalatok figyelembe vétele és az előző fejezetben ismertetett vizsgálatok 

után az alábbi alkalmazásokat építettem a parkolóhelyek számát meghatározó modellbe: 

- a stadionok: a jelenleg alkalmazott parkolási norma, 

- sportpályák : a külön kiépített nézőtérrel nem rendelkező pályák esetén a jelenlegi norma 

50 %-os csökkentése, 

- strandok, fürdők: a férőhelyszám helyett (annak viszonylag nehéz behatárolhatósága 

miatt) az alapterületnek megfelelő parkolási norma alkalmazása.  

 

A sportpályák esetén a nagy nézőszámot vonzó események nem korlátozódnak az esti 

időszakra, így a forgalomkeltés (egy része) a hétköznapi forgalommal egyidőben történik és 

a parkolási igények csökkentésének lehetősége jobban tolerálható. Ugyanakkor a késő 

délutáni, illetve esti órákban is jelentős számú sporteseményt rendeznek, így a különidejűség 

figyelembe vétele is indokolt.   

 

g) igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek  

 

A rövid idejű ügyintézésre szolgáló létesítmények parkolási igényeinek meghatározása az 

érvényben lévő szabályozás szerint túlzott (1 ph/10 m2 hasznos terület). Mivel ezen 

intézmények városközponti elhelyezkedése általában jó közösségi közlekedési ellátottságot 

és az igényekhez képest kevesebb parkolóhely biztosításának lehetőségét jelenti, a parkolási 

igény meghatározási modelljében a parkolási norma jelentős csökkentését vettem 

figyelembe. Elsődleges ok, hogy a városközponti zóna a leginkább védendő a forgalom 

káros hatásaitól. A kisebb parkolóhely-szám működését igazolja az összes vizsgált 

létesítmény, amelyek esetében a parkolási normák átlagos teljesítési aránya: 35,71 % volt. A 

modell tartalmaz egy minimálisan biztosítandó parkolóhely-számot is (mozgáskorlátozott és 

„VIP”-parkolók), figyelembe véve az intézményekhez érkezők számát és társadalmi 

összetételét.  

A parkolási norma hasznos alapterülettel való kifejezésével egyetértek, mivel a funkció 

jellegéből adódóan nehéz reálisan meghatározni (tervezés során) a látogatók és dolgozók 

számát. 
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h)  fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység  

 

A kórházak, klinikák, szanatóriumok parkolási igényét alapvetően a kórházban dolgozó 

személyzet és a látogatók száma határozza meg. Ezek az adatok a kórház 

befogadóképességétől (a kezelt betegek számától) függenek, ahogyan ezt a magyarországi 

szabályozás is tartalmazza. A hazai előírások és a parkolási igények megállapításának 

nemzetközi gyakorlata hasonló módon és mértékben szabályozza a biztosítandó 

parkolóhelyek számát, általában a kórházi ágyak száma szerint. Az elvégzett mérések is a 

jelenlegi parkolási normák reális mértékét mutatják (a parkolási norma átlagos teljesítése a 

vizsgált kórházak esetében majdnem 80 % volt), így ezen létesítményeknél a jelenlegi 

szabályozás módszerét elfogadtam és a modellbe beépítettem. 

 Külföldön egyes országokban gyakorlat még a parkolóhelyek számának meghatározása a 

dolgozók, illetve látogatók száma alapján. További kutatások, vizsgálatok tárgya lehet a 

különböző típusú és területi jelentőségű egészségügyi intézmények részletes parkolási 

szokásainak felmérése és az eredmények alapján a parkolási normák módosítása, 

differenciálása. A következő fejezetben látható modell rugalmasan változtatható a 

későbbiekben.  

 

i) közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 

 

További kutatások elsődleges tárgya lehet a közösségi közlekedés megállóihoz tartozó 

parkolóhelyek számának reális megállapítása. A parkolási modellben külön kezeltem az 

agglomerációs települések és regionális központok vasúti megállóhelyeihez és főbb 

buszmegállóihoz tartozó parkolási igényeket, mert ezek kiépítése a fenntartható közlekedés 

elvét leginkább támogató intézkedés, hiszen a nagyobb településekre érkező (ingázó) 

gépjárműforgalom jelentős környezeti károkat okoz. 

A közösségi közlekedési megállóknál mérhető parkolási igények alábecslését jelzi az a 

parkolási normák teljesítésének átlagosan mérhető 93,8 %-os aránya. 

 

Mindezek alapján (elfogadva, de tovább differenciálva a jelenlegi szabályozás által 

alkalmazott besorolásokat) az alábbi módosításokat építettem a modellbe: 

- kisvárosok esetén a parkolási norma 100 %-os növelése a vasútállomásoknál, 

- agglomerációs települések és regionális központok esetén a norma hatszorosára növelése 

a vasútállomásoknál, 
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- buszmegállóhelyek esetén  - 50 %-os növelés, 

- buszpályaudvarok esetén – 100 %-os növelés. 

- hajóállomásoknál és kompkikötőknél minimális parkolóhely-szám megadása és egyedi 

vizsgálatok alapján további parkolóhelyek számának meghatározása (turisztikai 

jelentőség és használati mód vizsgálata is szükséges). 

- csak megállásra szolgáló K+R parkolóhelyek számának meghatározása az egyes típusok 

esetén. 

 

j) egyéb rendeltetési egységek  

 

Ezen funkció esetében teljesen külön kezelem az irodaházakat, amelyekre vonatkozó 

vizsgálataim szerint a parkolóhelyek elvárt száma mind a használathoz, mind a keltett 

forgalom szempontjából magas volt. A nemzetközi összehasonlításban a magyarországi 

szabályozás mutatkozik legszigorúbbnak (azaz a legtöbb parkolóhelyet itt kell a funkcióhoz 

megépíteni). 

Mindezek alapján az irodaházak funkcióját kiemeltem az egyéb funkció kategóriájából és a 

parkolási normát csökkentettem, de a hasznos alapterülettel való számítási módszerrel 

egyetértek. 

Az egyéb funkció típusába sorolható létesítményeknél (vizsgálati eredmények hiányában) a 

jelenlegi parkolási normákat alkalmaztam. Reálisan minden „egyéb” funkcióba sorolt 

létesítmény esetén egyedi vizsgálatot kellene végezni, a pontos használat ismerete 

birtokában, közlekedési szokásjellemzők meghatározása céljából. 

 

További megállapítások: 

 

A fentiek szerint meghatározott parkolóhely-szám véglegesítése előtt a modell az alábbi 

jellemzőket is figyelembe veszi: 

• különidejűség  – csökkentő tényező 

• úthálózati kapacitás – korlátozó tényező 

• autómentes terület kialakításának lehetősége – kivétel. 

 

A különidejűség figyelembe vétele módjának meghatározásánál vizsgálni kell a szomszédos 

területek területfelhasználási módját, használati szokásait, a városi övezetek kapcsolatát, 

együttdolgozását, a területhasználati jellemzők különbözőségét, illetve keveredését. 

Megfelelő módszertan kidolgozása kutatásokkal alátámasztva lehetséges. Országos 
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előírásokban rögzítendők a módszertan alapjai és kulcskérdései, de a részletek kidolgozását 

helyi szabályozás szerint kell elvégezni. Nagyon ritka eset, hogy egyetlen területhasználati 

funkció önmagában (tisztán) tanulmányozható, a szomszédos zónáktól és területhasználati 

funkcióktól függetlenül vizsgálható lenne, ezért a valós parkolási igények meghatározása 

bonyolult, összetett folyamat.   

  

A fent ismertetett jellemzőkre alapuló folyamat szerint meghatározott parkolóhely-számok 

forgalomkeltését minden esetben ellenőrizni szükséges. Amennyiben a meglévő infrastruktúra 

nem tudja befogadni a keltett forgalmat, de fejlesztése (környezeti okokból) nem kívánatos, a 

parkolási igények csökkentésével kell számolni, amely befolyásolhatja a megépíteni kívánt 

létesítmény méretét, illetve megvalósíthatóságát. 

 

Az egyes fejlesztések esetében a fent ismertetett jellemzők figyelembe vételével kidolgozott 

folyamat olyan módon határozza meg a kielégítendő parkolási igényeket, hogy tekintettel van 

az esetek egyediségére. Bár jelen kutatás kereteit meghaladja, de egy komplex parkolási 

vizsgálat ki kell terjedjen a kerékpár-, illetve buszparkolás biztosítására, figyelembe kell 

vennie a parkolás társadalmi szempontjait és a tervezett parkolófelületek elhelyezkedését is. A 

tervezett parkolók helye különösen a várostervezés szempontjából jelentős. A parkolóhelyek 

többségének parkolóházakban, vagy mélygarázsokban való elhelyezése lehetőséget ad a 

közterületek közösségi célból való hasznosítására, amely a várostervezés egyik legaktuálisabb 

kérdése. 

 

A valós parkolási igények meghatározásánál a műszaki szempontok mellett a létesítmény-

típus közlekedési használati szokásainak felmérése is hasznos, de alapvetően a fenntartható 

közlekedés alapelvének betartása kell érvényesüljön és nem minden parkolási igény 

kielégítésének szándéka.  

 

Jelen dolgozat terjedelme nem teszi lehetővé (és nem is célja) minden összefüggés 

számszerűsítését a reális parkolási igények meghatározása során. A vizsgálatok fő célja 

általános összefüggések, trendek keresése volt, amelyeket ebben a fejezetben foglaltam 

össze. Az egyes területhasználati funkciók valós és elfogadható parkolási igényeinek további 

pontosítása és számszerűsítése későbbi kutatások tárgya lehet.  
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6. Parkolási igények meghatározásának folyamatábrája (modell)  
 

A fentiekben ismertetett általános megállapításoknak, trendeknek megfelelően kidolgoztam 

egy modellt az egyes létesítményekhez építhető parkolóhelyek számának (elfogadható 

parkolási igény) meghatározására. 

A modell keretként működik (bővíthető, módosítható). A benne foglalt parkolási norma 

értékek a későbbi kutatások pontosításai után tovább változtathatók, finomíthatók. A modell 

alkalmazásával a gyakorlati felhasználó meghatározott módszertan szerint állapíthatja meg 

egy tervezett létesítményhez szükséges parkolóhelyek számát. A fentiekben tárgyalt minden 

közlekedési, városszerkezeti és műszaki tényezőt beépítettem a modellbe. 

Jelen értekezés (korlátozott terjedelme miatt) nem tartalmazza számítógépes program 

kidolgozását, de a későbbi kutatások során létrehozható egy rugalmas szoftver a folyamat 

leírása, a modell felépítése alapján.   

 

A modell (módszertan) általános lépései: 

1. Funkció és parkolási norma meghatározása 

2. Alfunkció meghatározása 

3. Település nagyságának meghatározása 

4. Településszerkezeti zóna meghatározása 

5. Közösségi közlekedési ellátottság minősítése 

6. Közúti megközelíthetőség minősítése 

7.  Nem motorizált megközelíthetőség minősítése 

8. Parkolóhelyek számának meghatározása – redukált parkolási norma alapján 

9. Forgalomkeltés ellenőrzése 

10. Különidejűség figyelembe vétele 

11. Végleges parkolóhely-szám meghatározása 

 

A modell egyszerűsített folyamatábrája az 61. ábrán látható. 

 

A következő összefoglaló táblázat tartalmazza a modellben javasolt módosításokat, 

szorzótényezőket, az alátámasztó vizsgálatok helyét a disszertációban, valamint a további 

méréseket igénylő pontokat. 
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26. táblázat  A parkolási normák  modellben javasolt módosítása 

Módosítás helye (funkció, 

jellemző) 

Módosítás mértéke Alátámasztó 

vizsgálat, 

megállapítás helye 

(Al)funkció szorzótényező 

lakófunkció lakófunkció   1,5 4.4.1. és  5. fejezet 
kereskedelmi funkció 
alfunkciókra bontás 

élelmiszer ker.         0,67  
4.4.2. fejezet, 
5. fejezet 

nem élelmiszer ker 0,5 
bevásárlóközpont 0,4 
maximális ph-szám 1,1 

bölcsőde, alsó- és középfokú 
nevelési-oktatási egység 
alfunkciókra bontás 

bölcsőde, óvoda  0,5 4.4.3. fejezet, 
5. fejezet 
(további vizsgálat 
jav.) 

általános iskola 0,33 
középiskola 0,25 
Minimális ph-szám = 5 ph 

sportolás, strandolás célját 
szolgáló egységek 
 alfunkciókra bontás 

stadionok  1,0 4.4.5. fejezet, 
5. fejezet 
(további vizsgálat 
jav.) 
 

sportpályák 0,5 

strandok 1 ph /25 m2 
nettó ter. 

igazgatási egységek  0,5 4.4.6. és 5. fejezet 
közforgalmú 
személyközlekedés célját 
szolgáló egységek 

Vasútállomáshoz: 
30.000 lakosig   
agglomerációs 
telep.  

 
2,0 
 
6,0 

4.4.8. fejezet, 
5. fejezet 
 

Buszmegállóhoz 
agglomerációs 
telep. 

1,5 – 2,0 

egyéb rendeltetési egységek 
alfunkciókra bontás 

irodai funkció  0,5 4.4.9. és 5. fejezet 

település mérete 
3 kategória 

kisváros  1,00 4.2. fejezet 
4.4.10. fejezet, 
5. fejezet 

középváros 0,8 
nagyváros 0,85 

településszerkezeti zóna 
3 kategória 

városközpont  0 – 0,5 4.3. fejezet 
4.4.9. fejezet, 
5. fejezet 

átmeneti zóna 0,8 – 1,0 
külső zóna 0,8 – 1,1 

közösségi közlekedési 
ellátottság 
3 kategória 

kiváló  0,8  4.2. fejezet 
4.4.10. fejezet, 
5. fejezet 

közepes 0,9 
gyenge 1,0 

közúti megközelíthetőség 
3 kategória 

kiváló  1,0 4.2. fejezet 
4.4.10. fejezet, 
5. fejezet 

közepes 0,9 
gyenge 0,85 

nem motorizált közlekedési 
megközelíthetőség 
3 kategória 

kiváló  0,85 4.2. fejezet 
4.4.10. fejezet, 
5. fejezet 

közepes 0,9 
gyenge 1,0 

 

A táblázatban nem található funkciók esetében a hatályos parkolási normában (részletes 

vizsgálatok és mérések hiányában) változtatást nem javasolok. 
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1. lépés – Funkció és parkolási norma meghatározása 

Ebben a lépésben történik meg a (fő) területhasználati funkció kiválasztása, és egy parkolási 

norma hozzárendelése. Kivételt képeznek azok a funkciók, amelyeket több alfunkcióra 

bontottam, mert parkolási igényeik (használati jellemzőik miatt) eltérnek egymástól. 

Az egyes funkciókhoz rendelt parkolási normák (építendő parkolóhelyek száma) vagy a 

joghatályos szabályozás szerint alkalmazott számok, vagy a fenti eredmények alapján egy 

ettől eltérő javaslat, amely későbbi vizsgálatok, kutatások során ellenőrizendő, pontosítandó. 

Az alapfunkciók esetén a jelenlegi szabályozás által alkalmazott funkciókat vettem át. 

 

A felhasználó választhat az alábbi települési funkciók közül: 

a) lakóegységek - továbblépés az alfunkciók pontra. 

 

b) kereskedelmi egységek – továbblépés az alfunkciók pontra. 

 

c) szálláshely szolgáltatás 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a szálláshely szolgáltató egység minden 

vendégszobaegysége után (jelenlegivel azonos), 

továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

d) vendéglátó egységek 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a fogyasztótér minden megkezdett 5 m2 

nettó alapterülete után. (A jelenlegi norma felülvizsgálata javasolt, mindenképpen 

csökkentő tényező bevezetése szükséges már az alapszám meghatározásához is.) 

Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

e). bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú 

iskola) - továbblépés az alfunkciók pontra. 

 

f) felsőfokú oktatási egységek 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely oktatási és kutatási helyiségeinek minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után (jelenlegivel azonos), 

továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

(Későbbi kutatásokban vizsgálandó a dolgozók és hallgatók száma szerint számított 

parkolási igény meghatározásának módszere.) 
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g) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, 

koncert-, hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) 

 hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely minden megkezdett 5 férőhely után 

(jelenlegivel azonos), 

továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

h). egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a huzamos tartózkodásra szolgáló 

helyiségeinek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után (jelenlegivel azonos), 

továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

i)  sportolás, strandolás célját szolgáló egységek - továbblépés az alfunkciók pontra. 

 

j) igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a huzamos tartózkodásra szolgáló 

helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után (vizsgálatok alapján 50 

%-kal  redukált norma, javasolt szorzótényező = 0,5), 

továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

k)  fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely minden 4 betegágy után (jelenlegivel 

azonos),  továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

l)  ipari egységek  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a gyártó, szerelő helyiségek minden 

megkezdett 200 m2-e után (jelenlegivel azonos), továbblépés a 3. pontra (település 

nagysága). 

 

m) raktározási egységek  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a raktárhelyiségek minden megkezdett 500 

m2-e után (jelenlegivel azonos), továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 
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n) közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 

- továbblépés az alfunkciók pontra. 

 

o) egyéb rendeltetési egységek - továbblépés az alfunkciók pontra.  

 

p) minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység (állatkert, növénykert, 

temető stb.) és közhasználatú park  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a terület minden megkezdett 500 m2-e után 

(jelenlegivel azonos), továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

q) öregek otthona 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a szobák egyharmada után (jelenlegivel 

azonos), továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

 

2. lépés – Alfunkció meghatározása 

 

Amely funkciókon belül használati jellemzők eltérése miatt differenciálni szükséges, az 

alábbiak:  

A) lakóegységek 

A.1. lakások 

hozzárendelt parkolási norma: 1,5 parkolóhely/ lakás. (A jelenlegi norma 50%-os 

növelésével, a gépjárműhasználati szokások változása miatt. Javasolt szorzótényező: 1,5.) 

Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

B.1. üdülők 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely/ üdülőegység. (A jelenlegivel azonos.) 

Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

B) kereskedelmi egységek  

B.1. élelmiszerkereskedelem  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely az árusítótér minden megkezdett 30 m2 nettó 

alapterülete után. Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 
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B.2. egyéb kereskedelem 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely az árusítótér minden megkezdett 40 m2 nettó 

alapterülete után. Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

B.3. bevásárlóközpont 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely az árusítótér minden megkezdett 50 m2 nettó 

alapterülete után. Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

  

A jelenlegi norma felülvizsgálata javasolt mindhárom esetben, csökkentő tényező bevezetése 

szükséges már az alapszám meghatározásához is. Az építendő parkolóhely-számok 

maximuma: +10 %.  

 

C) bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú iskola)  

 

C1. bölcsőde, óvoda  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a foglalkoztató termek összes nettó 

alapterületének minden megkezdett 40 m2-e után, de legalább 5 parkolóhely.  Továbblépés a 

3. pontra (település nagysága). 

 

C2. általános iskola  

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a tantermek összes nettó alapterületének 

minden megkezdett 60 m2-e után, de legalább 5 parkolóhely.  Továbblépés a 3. pontra 

(település nagysága). 

 

C3. középiskola 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a tantermek összes nettó alapterületének 

minden megkezdett 80 m2-e után.  Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 (Későbbi kutatásokban vizsgálandó a gyermekek és alkalmazottak száma szerint számított 

parkolási igény meghatározásának módszere a fenti nevelési-oktatási egységeknél.) 

 

D) sportolás, strandolás célját szolgáló egységek  

D.1. stadionok 
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hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely minden 5 férőhely után (jelenleg alkalmazott 

érték). Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

D.2. sportpályák (kiépített nézőtérrel nem rendelkező sportpályák esete) 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely minden 10 férőhely után (jelenleg alkalmazott 

parkolási norma csökkentése, javasolt szorzótényező= 0,5). Továbblépés a 3. pontra 

(település nagysága). 

 

D.3. strandok, fürdők   

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a strand területének minden megkezdett 25 m2 

nettó alapterülete után. Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

E) közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 

Hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely az alábbi lakosszámok után: 

a) vasúti állomásegységhez: 

aa) normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében 

arányosan elosztva)  

1. 30 000 fő lakosig vagy középállomásnál 

agglomerációs település esetén: 

minden 500 lakos, 

minden 250 lakos, 

  

2. 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt 

üdülőterületi, gyógyhelyi középállomásnál 
minden 1500 lakos, 

3. 100 000 fő lakos fölött vagy vasúti csomóponti állomásnál minden 2500 lakos után, 

ab) kisvasúti állomás esetén egyedi vizsgálat alapján; 

b) távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez (egy településen 

több állomás esetében arányosan elosztva): 

ba) 30 000 fő lakosig minden 1000 lakos, 

bb) 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt 

üdülőterületi, gyógyhelyi állomásnál, megállóhelynél 
minden 750 lakos, 

bc) 100 000 fő lakos fölött vagy csomóponti állomásnál, 

megállóhelynél 
minden 2500 lakos után; 

c) hajóállomás esetén: 

ca) 30 000 fő lakosig 5-10 db, 

cb) 30 000-100 000 fő lakosig 10-20 db, 
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cc) 100 000 fő lakos fölött 20-30 db; 

d) helyi tömegközlekedési eszköz végállomása esetén egyedi vizsgálat alapján (P+R); 

e) repülőtér esetén egyedi vizsgálat alapján, 

Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

F) egyéb rendeltetési egységek  

F1. irodaházak 

hozzárendelt parkolási norma: 1 parkolóhely a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek 

minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után, (jelenleg alkalmazott norma 50 %-os 

csökkentésével). Továbblépés a 3. pontra (település nagysága). 

 

F2. egyéb funkció 

hozzárendelt parkolási norma: huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után (jelenlegi érték). Továbblépés a 3. pontra 

(település nagysága). 

 

 

3. lépés - Település nagyságának meghatározása 

 

A) Nagyváros  lakosszám > 100.000 fő 

 A 2. lépésben meghatározott parkolási norma csökkentése. Csökkentő tényező: 15 % 

(szorzótényező=0,85). Továbblépés a 4. pontra (Településszerkezeti zóna meghatározása). 

 

B) Középváros  lakosszám: 25.000 fő – 100.000 fő 

A 2. lépésben meghatározott parkolási norma csökkentése. Csökkentő tényező: 20 %. 

(szorzótényező=0,80).  Továbblépés a 4. pontra (Településszerkezeti zóna meghatározása). 

 

C) Kisváros  lakosszám < 25.000 fő. 

A 2. lépésben meghatározott parkolási norma változatlanul hagyása. 

Továbblépés a 4. pontra (Településszerkezeti zóna meghatározása). 
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4. lépés - Településszerkezeti zóna meghatározása 

 

A) Városközponti zóna  

A 3. lépésben meghatározott parkolási norma további csökkentése (csökkentő tényező: 50 – 

100%, azaz szorzótényező: 0 - 0,5), maximális parkolóhely-szám rögzítése. Továbblépés az 5. 

pontra (közösségi közlekedési ellátottság). 

 

B) Átmeneti zóna:  

A 3. lépésben meghatározott parkolási norma további csökkentése (csökkentő tényező: 0 – 

20%, szorzótényező: 0,8 – 1,0), maximális parkolóhely-szám rögzítése. Továbblépés az 5. 

pontra (közösségi közlekedési ellátottság). 

 

C) Külső zóna: 

A 3. lépésben meghatározott parkolási norma módosítása (szorzótényező:  0,8 – 1,1), 

parkolóhelyek maximális számának rögzítése. Továbblépés az 5. pontra (közösségi 

közlekedési ellátottság). 

 

5. lépés – Közösségi közlekedési ellátottság minősítése 

 

A) közösségi közlekedési ellátottság - kiváló. 

A 4. lépésben meghatározott parkolási norma csökkentése (szorzótényező: 0,8). 

Továbblépés a 6. pontra (közúti megközelíthetőség). 

 

B) közösségi közlekedési ellátottság - közepes. 

A 4. lépésben meghatározott parkolási norma csökkentése (szorzótényező: 0,9). 

Továbblépés a 6. pontra (közúti megközelíthetőség). 

 

C) közösségi közlekedési ellátottság - gyenge.  

A 4. lépésben meghatározott parkolási norma változatlanul hagyása. 

Továbblépés a 6. pontra (közúti megközelíthetőség). 

 

6. lépés  - Közúti megközelíthetőség minősítése 

A) Kiváló 

Az 5. lépésben meghatározott parkolási norma változatlanul hagyása. 

Továbblépés a 7. pontra (nem motorizált megközelíthetőség). 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 128

B) Közepes 

Alkalmazott csökkentő tényező: 10 % (szorzótényező: 0,9). 

Továbblépés a 7. pontra (nem motorizált megközelíthetőség). 

C) Gyenge 

Alkalmazott csökkentő tényező: 15 % (szorzótényező: 0,85). 

Továbblépés a 7. pontra (nem motorizált megközelíthetőség). 

 

 

7. lépés - Nem motorizált megközelíthetőség meghatározása  

A) gyalogos és kerékpáros megközelítés – kiváló. 

Alkalmazott csökkentő tényező: 15 % (szorzótényező: 0,85). 

Továbblépés a 8. pontra (redukált parkolóhely-szám meghatározása). 

 

B) gyalogos és kerékpáros megközelítés – közepes. 

Alkalmazott csökkentő tényező: 10 % (szorzótényező: 0,9). 

Továbblépés a 8. pontra (redukált parkolóhely-szám meghatározása). 

 

C) gyalogos és kerékpáros megközelítés – gyenge. 

A 6. lépésben meghatározott parkolási norma változatlanul hagyása. 

Továbblépés a 8. pontra (redukált parkolóhely-szám meghatározása). 

 

8. lépés – Parkolóhelyek számának meghatározása - (redukált) parkolási norma alapján  

 

Az előző lépésekben meghatározott parkolási norma és a tervezett létesítmény szükséges 

alapadatának felhasználásával építendő parkolóhely-szám meghatározása (pl. 3000 főt 

befogadó stadion esetén: 3000 / 5 = 600 parkolóhely) - számítási modul. 

Az előzőekben meghatározott funkciók és övezetek esetében az eredményt össze kell 

hasonlítani a minimális parkolóhely-számmal (igazgatási, oktatási funkciók esetében 

meghatározott mérték). Közösségi közlekedési megállóhelyek és felsőoktatási funkciók esetén 

az előírt számú K+R-parkolóhely elkülönítése. 

Továbblépés a 9. pontra (forgalomkeltés ellenőrzése). 
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9. lépés – Forgalomkeltés ellenőrzése 

 

Az előző pont szerinti meghatározott parkolóhely-számból forgalomkeltés számítása és ennek 

ráterhelése a környező úthálózatra, majd a keltett többletforgalom összehasonlítása az 

úthálózat jelenlegi és távlati kapacitásával. 

a) Megfelel (távlati forgalom esetén is kapacitáshatár alatt marad a környező úthálózat 

forgalmi terhelése) > a 8. pontban számított parkolóhely-szám elfogadása és továbblépés a 10. 

pontra (különidejűség figyelembe vétele). 

 

b) Nem felel meg ( a közúthálózat forgalmi terhelése a parkolók megépítése után eléri, 

vagy meghaladja a környező úthálózat kapacitáshatárát). 

Ebben az esetben közúthálózati fejlesztés, vagy a parkolóhelyek számának csökkentése 

mellett kell dönteni – egyedi vizsgálat szükséges. Továbblépés a 10. pontra (különidejűség 

figyelembe vétele). 

 

A keltett forgalom egységes és valós értékű meghatározása érdekében külön módszertan 

kidolgozása és modellbe építése szükséges. Jelen disszertáció keretein belül ezen feladat 

elvégzésére nincs lehetőség. 

 

10. lépés – Különidejűség figyelembe vétele 

Több funkció egyidejű megvalósítása esetén minden funkcióra külön elvégzendő a 

parkolóhelyek számának meghatározása és a különidejűség alkalmazásánál vehető figyelembe 

a szomszédos (új) funkciókkal való együttdolgozás. Továbblépés a 11. pontra (végleges 

parkolóhely-szám meghatározása). 

Az egységes alkalmazhatóság érdekében külön módszertan kidolgozása és modellbe építése 

szükséges a különidejűség meghatározására. (Lásd 5. fejezet – További megállapítások)  

 

11. lépés - Végleges parkolóhely-szám meghatározása 

A folyamat eredménye a vizsgált létesítményhez építendő parkolóhelyek számának 

meghatározása. Ebben a lépésben újra megtörténik a speciális feltételek ellenőrzése 

(parkolóhelyek minimális száma, parkolóhelyek száma 100 %-os csökkentésének feltételei, 

figyelmeztetés a meghatározott parkolóhely-szám maximális jellegére.) 

A fenti modell a szakemberek, városüzemeltetők számára egyszerűen alkalmazható módszer 

alapja lehet a parkolóhelyek számának megállapítására. A fenti algoritmus számítógépes 

programmá alakítása révén rugalmasan változtatható, könnyen használható, egységes 
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számítási mód áll majd rendelkezésre a parkolási igények meghatározására (a fenntartható 

közlekedés alapelvei szerint). 

Egy lehetséges megjelenítést mutat a 60. ábra. [60]  

A modell egyszerűsített folyamatábrája az 61. ábrán, a részletes folyamatot bemutató modell 

az 62. ábrán látható. 

 

 

PARKOLÁSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁNAK MODELLJE

Kulturális egységek

Sportlétesítmények

Oktatási, nevelési 
egységek

Egészségügyi 
egységek

Intézmények

Irodaházak

Óvoda, bölcsöde

Általános iskola

Középiskola

Kereskedelem

Lakófunkció

  

Nagyváros

Középváros

Kisváros

Városközpont

Átmeneti zóna

Külső zóna Rossz

Közepes

Kiváló

Település mérete Települési övezet Közösségi közlekedési 
ellátottság

 

 

10

Gyenge

Közepes

Kiváló

Nem motorizált közlekedési 
módokkal való megközelíthetőség

0,26 parkolóhely/ 
40 m2

(de minimum  5 
parkolóhely)

Parkolási norma

Forgalom-
keltés 

ellenőrzése

 

 

6. ábra – A modell lehetséges számítógépes megjelenítési formája 
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Alkalmazási példa 

Feladat: A biztosítandó parkolóhelyek számának meghatározása egy középváros 

városközpontjában épülő óvoda parkolási igényének kielégítésére. 

Tervezett foglalkoztatók nettó alapterülete: 600 m2 

Közösségi közlekedési ellátottság: kiváló, 

közúti megközelíthetőség és nem motorizált megközelíthetőség: közepes. 

Parkolási norma: 1 ph/40 m2 (de legalább 5 ph). 

(A városközponti övezetnél egyedi vizsgálatot feltételezve, a javasolt tartományból választott  

szorzótényező: 0,5.) 

 

Jellemző Település 

mérete 

Övezet Megközelíthetőség Szorzó- 

tényezők 

szorzata 
Közösségi 

közlekedés 

Közúti Nem 

motorizált 

Szorzótényező 0,8 0,5 0,8 0,9 0,9 0,26 

  

Redukált parkolási norma: 0,26 x 1 ph/ 40 m2  

Építendő parkolóhely-szám: 0,26 ph / 40 m2 x 600 m2= 3,9 ph < 5 ph (minimális parkolóhely-

szám). 

Végleges építendő parkolóhely-szám: 5 ph.     (Forgalomkeltés ellenőrzése szükséges.) 
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7.  Tézisek 

 

1. tézis  

1.a) Megmutattam, hogy a jelenlegi parkolási normák sok esetben nem reálisak (nem 

megvalósíthatók, vagy megépítésük nem kívánatos forgalmi hatásuk miatt) és nem támogatják 

a fenntartható közlekedés prioritásait.  

 

A parkolási normákra vonatkozó, gyűjtött adatok kiértékelése igazolta, hogy az egyes 

funkciókhoz, létesítményekhez biztosított parkolóhelyek száma (a valós helyzetet tükröző, 

reálisan elvárható parkolási lehetőségek) szoros összefüggésben áll az alábbi tényezőkkel: 

- a település nagysága, 

- a városszerkezeten belül való elhelyezkedés, 

- megközelíthetőség (közúti és gyalogos-, illetve kerékpáros közlekedési mód), 

- létesítmény nagysága, 

- közösségi közlekedési ellátottság.  

- A különböző méretű településeken eltér(het) a motorizációs szint, a napi utazási 

igények száma és távolsága, a közösségi közlekedés elérhetősége és szolgáltatási 

színvonala, amely befolyásolja a közlekedési módok választásának megoszlását is 

(modal split). Különbözőek a lakosok közlekedési szokásai is, amelyeket a település 

felépítése, szerkezete alapvetően meghatároz. 

 

 

1.b) Megmutattam, hogy nemzetközi összehasonlításban a parkolási igények 

meghatározására vonatkozó magyarországi szabályozás a vizsgált országok szabályozási 

között a legtöbb parkolóhelyet írja elő, éppen azon funkciók esetében, amelyek a legnagyobb 

parkolóhely-igényt jelentik, vagyis forgalomkeltés szempontjából is jelentős létesítmények. 

Területhasználati funkció függvényében a nemzetközi normák jellemzően -40% és -70%-os 

eltérést mutatnak a magyar szabályozáshoz képest. Ezzel igazoltam azt a hipotézist, hogy a 

magyarországi előírások túl szigorúak, az elvárt parkolóhely-számok közlekedési 

szokásainkhoz képest túlzottak (akár 80%-os többlet-parkolóhely építendő), közúti 

infrastruktúránkhoz viszonyítva kapacitást meghaladó forgalomkeltést eredményezhetnek, így 

nem felelnek meg a fenntartható közlekedés elveinek.  
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27. táblázat  - Nemzetközi parkolási normák összehasonlítása 

 

Ország 

Területhasználati funkció 

Iroda 

(1ph/…) 

Kereskedelem 

(1ph/…) 

Sportlétesítmény 

(1ph/…) 

Vendéglátás 

(1ph/…) 

Magyarország 10 m2 - 20 m2 

100 % 
10 m2 -20 m2 

100 % 
5 férőhely 
100 % 

5 m2 fogyasztótér 
100 % 

Ausztria 30 – 40 m2 

50 % 
30 m2 (min. 2ph) 
67% 

100 m2 + 10 
férőhely 
50 % 

5-10 vendég 
20 % 

Németország 30 m2 -50 m2 

40 % 
20 m2 -50 m2 

40 % 
10-15 férőhely + 
1/250 m2 

40 % 

4-12 vendég 
20 % 

Nagy Britannia 25 m2 

80% 
14 m2 - 
20 m2  - (30 m2) 
100 % 

15 férőhely 
(egyedi vizsgálat) 
33 % 

10 m2 - (20 m2) 
(egyedi vizsgálat) 
50 % 

USA 27 m2 

75% 
18 - 22,5 m2 

88 % 
3-4 férőhely 
130 % 

9 m2, vagy 3-4 
vendég    55 % 

Csehország 25 -30 m2 

75% 
20 m2 -50 m2 

40 % 
10 -12 m2 

63% 
3 m2 -10 m2 

67% 
 

 

 

 

63. ábra –Nemzetközi parkolási normák összehasonlítása 
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2. tézis 

Igazoltam, hogy a vizsgált létesítmények esetén a szabályozás által elvárt parkolóhelyek 

számának teljesülése (teljesíthetősége) függ a települések méretétől és a létesítmény 

településen belüli elhelyezkedésétől. 

 

Az egyes létesítmények társadalmi, településrendezési és közlekedési szempontból szoros 

összefüggésben élnek a környezetükkel, a szomszédos települési funkciókkal és egymásra 

jelentős hatással vannak. Az övezet, amelyben egy létesítmény elhelyezkedik, meghatározza a 

funkció használatának jellemzőit (a használók számát, gyakran korát, megközelíthetőségét, 

közlekedési szokásokat).  

 

Vizsgálataimhoz az alábbi csoportosítást alkalmaztam a települések méretének 

osztályozására:  

Nagyváros  lakosszám > 100.000 fő 

Középváros lakosszám: 25.000 fő – 100.000 fő 

Kisváros  lakosszám < 25.000 fő. 

 

- A parkolási normák valós, létező teljesülésének vizsgálata során kimutattam, hogy a 

kisvárosokban teljesül leginkább az előírt parkolóhelyek száma. (94,33%). Tekintettel a 

kisvárosok viszonylag kisebb mértékű közösségi közlekedési ellátottságára, a közúthálózat 

kapacitáshatárát meg nem közelítő forgalmi terhelésre, a kisvárosok esetén a jelenlegi 

parkolási normákhoz csökkentő, illetve növelő tényező alkalmazása nem javasolt. 

- A nagyvárosok és középvárosok esetében, figyelembe véve a jelenlegi, reálisnak tekinthető 

parkolási lehetőségeket, a jelenlegi szabályozás szerint számolt parkolási normákhoz 

csökkentő tényező bevezetése indokolt. Ennek az oka a közösségi közlekedéssel való 

általánosan jó ellátottság (általában helyi hálózat is működik) és a közúthálózat forgalmi 

terhelése, amelyen kisebb keltett forgalom befogadása engedhető meg. 

28. táblázat A vizsgált településeken mért parkolási norma teljesítések, nagyságuk 

függvényében 

Város mérete Kisváros Középváros Nagyváros 

Vizsgált 

létesítmények száma 

 

44 

 

45 

 

71 

Parkolási norma 

teljesítése (átlagos) 

 

94,33 % 

 

58,48% 

 

68,53 % 
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Vizsgálataimhoz az alábbi három fő zóna fogalmát vezettem be: 

- városközpont (sűrűn beépített, nagy forgalmat vonzó, kiterjedt közösségi közlekedési 

hálózattal ellátott településrész, műemlék-épületekkel, nagy volumenű közúti forgalom 

megjelenése nem kívánatos), 

- átmeneti zóna (közösségi közlekedéssel közepes mértékben ellátott, városközponton 

kívül eső, de jellemzően sűrűn beépített, forgalomvonzó létesítményeket is magába 

foglaló területek) 

- külső zóna (közösségi közlekedéssel gyengén ellátott területek, főleg lakó- és gazdasági 

funkcióval beépítve). 

 

Mindhárom övezetben különbözőek a parkolási igények, a területhasználati funkciók aránya, 

használatuk más-más napszakokban jellemző. Eltér a közösségi közlekedési ellátottság, az 

infrastruktúra kiépítettsége. A városközponti zónában elhelyezkedő építmények esetén 

minden esetben maximális parkolóhely-szám meghatározása indokolt, a parkolóhelyek 

számát csökkentő tényező akár 100 %-os is lehet (ennek alkalmazásához feltételrendszer 

kidolgozása szükséges). A forgalomkeltés minimalizálása és az autómentes-területek 

kialakíthatósága a cél. Az átmeneti zónában a helyi sajátosságok figyelembe vételével, egyedi 

vizsgálatok elvégzése után lehet a parkolóhelyek számának csökkentési lehetőségeit 

meghatározni. Többlet-parkolóállások építése kerülendő, forgalom-növelő hatásuk miatt.  

A külső zónában minimális parkolóhely-szám meghatározása, egyedi vizsgálatokkal 

igazolandó kismértékű csökkentése és esetleges korlátozott növelése is indokolható.  

Az övezeti besorolást minden település esetében egyedi vizsgálattal kell eldönteni és ezt a 

helyi szabályozásban rögzíteni szükséges – ez a gyakorlati alkalmazhatóság feltétele.  

Vizsgálatokat végeztem annak megállapítására, hogy a helyi sajátosságok befolyásolják-e és 

ha igen, milyen mértékben a parkolási igényeket. Összesen 165 különböző funkciójú, 

városszerkezeti elhelyezkedésű, megközelíthetőségű és építési idejű létesítmény vizsgálata 

során bebizonyosodott, hogy az előírt parkolási normákhoz képest jelentős eltérések adódnak 

a különböző helyszíneken és úthálózati környezetben elhelyezkedő beruházások között. 
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29. táblázat – A vizsgált településeken mért parkolási normateljesítések, a települések 

nagysága és a településszerkezeti zóna függvényében 

 

 Városközponti zóna Átmeneti zóna Külső zóna 

PNT Szórás PNT Szórás PNT Szórás 

Nagyváros 0,466 0,432 0,821 0,456 0,672 0,403 

Középváros 0,573 0,447 0,625 0,364 0,669 0,253 

Kisváros 0,799 0,798 1,152 1,059 1,21 0,860 

 

Mivel a parkolási igények meghatározásának jelenleg alkalmazott módszere Magyarországon 

ezen tényezők figyelembevételét csak részlegesen és a figyelembe vétel pontos 

módszertanának ismertetése/ajánlása nélkül engedi, így bizonyított, hogy a módszer 

felülvizsgálatra szorul.  

 

 

64. ábra –Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések jellemzői szerint 

 

 

3. tézis 

A parkolási igények számításának javasolt módszerében bevezettem a vizsgált létesítmény 

megközelíthetőségének értékelési rendszerét a közúti, a közösségi közlekedési és a nem 

motorizált közlekedési módok szempontjából. 

 

A parkolási igények meghatározásánál a vizsgált létesítmény megközelíthetősége, annak 

helyes értékelése kulcskérdés egy reális, az igényekhez igazodó, azokat a fenntartható 

közlekedés szempontjai szerint alakító parkolási norma létrehozásában. A létesítményhez való 
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eljutás esetében a megközelíthetőség a közlekedési mód választásának alapvető szempontja. 

A parkolási lehetőségek megadásával (vagy korlátozásával) befolyásolhatjuk a közlekedési 

mód választását. A fenntartható közlekedési módok (közösségi közlekedés, kerékpáros, illetve 

gyalogos közlekedés) fejlesztése, szolgáltatási szintjük emelése sok esetben feltétele a 

parkolási lehetőségek csökkentésének. 

Három minősítési osztályba soroltam a megközelíthetőség mindhárom fajtáját: 

kiváló – közepes - gyenge. 

 

30. táblázat - Alkalmazott minősítési rendszer 

 Közúti 

megközelíthetőség 

Közösségi közlekedési 

megközelíthetőség 

(ellátottság) 

Nem motorizált 

közlekedési módokkal 

való megközelíthetőség 

Kiváló elhelyezkedés 

főúthálózati elem 

mellett 

Maximális távolság megállókig: 

METRO: 500 m, 

villamos/autóbusz: 300m, 

biztonságos gyalogoskapcsolat, 

járatsűrűség (csúcsidő): 15 perc  

kerékpáros infrastruktúra 

300 m távolságon belül, 

vagy kerékpározásra 

alkalmas közút, 

biztonságos 

gyalogoskapcsolatok a 

közösségi közlekedés felé 

Közepes elhelyezkedés 

gyűjtőút mellett 

METRO-megálló 500 - 1000 m, 

villamos- és/vagy buszmegálló 

300 - 600 m távolságban, 

járatsűrűség 30 percnél 

gyakoribb 

kerékpáros infrastruktúra 

nincs, de a kapcsolódó 

közút kerékpározásra 

alkalmas, gyalogos 

infrastruktúra megfelelő 

Gyenge elhelyezkedés 

kiszolgáló út 

mellett 

csak buszmegálló érhető el, a 

megállók megközelítése rosszul 

kiépített (keskeny, hiányos 

gyalogosfelületek) 

nagyforgalmú főút mellett, 

kerékpáros infrastruktúra 

nincs, gyalogos 

kapcsolatok hiányosak  

 

A fenntartható közlekedés szempontjait figyelembe véve, a parkolási igények csökkenthetők, 

amennyiben a közúti megközelítés nem kiváló (ebben az esetben a gépjárműhasználat nem 

vonzó), ha a közösségi közlekedési ellátottság kiváló, vagy közepes, illetve a nem motorizált 

közlekedési módokkal történő megközelítés kiváló. Közepes minősítésű kerékpáros és 

gyalogoskapcsolatok esetében nem alkalmazható csökkentő tényező és kismértékű többlet-

parkolóhelyszám is indokolható gyenge minősítés esetén. 
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4. tézis 

4.a) Megmutattam, hogy a parkolási igények számításához a területhasználati funkciók 

további részletezése szükséges a kereskedelmi, oktatási-nevelési, sport és egyéb rendeltetési 

egységek funkciók esetén a különböző használati szokásjellemzők figyelembe vételének és a 

forgalomnövelő parkolási túlkínálat megszüntetésének biztosítására. 

 

a) Kereskedelmi funkció esetén az alábbi kategóriákat vezettem be: 

- élelmiszer-jellegű kereskedelem, 

- egyéb (nem élelmiszer-jellegű) kereskedelem, 

- bevásárlóközpontok. 

A csoportosítás bevezetését indokolja a különböző típusú kereskedelmi létesítmények 

használati módjának és a hozzájuk rendelhető közlekedési szokásjellemzők eltérése. 

A vizsgált létesítmények esetében a parkolási norma teljesítésének átlaga 

bevásárlóközpontoknál 100%; kisebb üzleteknél: 163% volt. Az értékek változása általában 

független a kereskedelmi létesítmény városszerkezetben elfoglalt helyétől, de a kisvárosokban 

egyértelműen parkolási túlkínálat mérhető, amellett, hogy a létesítmények túlnyomó részénél 

megfelelő, illetve kiváló közösségi közlekedési megközelíthetőség jellemző.  

 

b) Nevelési, oktatási intézményeknél az alábbi alcsoportokat vezettem be: 

- bölcsőde, óvoda, 

- általános iskola, 

- középiskola. 

Az alcsoportok létrehozásának oka, hogy az alap- és középfokú oktatási intézmények 

használóinak közlekedési szokásai között jelentős különbségek vannak. A bölcsődék és 

óvodák esetében jelentősen növekedett a gépjárművel érkező szülők, gyermekek száma az 

utóbbi évtizedben. Rövid idejű (10-20 perces) parkolási igények jellemzőek. Az általános 

iskolák esetében kisebb a parkolási igény, K+R (rövid megállásra alkalmas parkolóhelyek) 

biztosítása szükséges. A középiskolák esetében tovább csökkenthetőek a parkolási normák, 

főleg a személyzet parkolási igényeinek kiszolgálására kell törekedni. Indokolt lehet a 

maximális parkolóhely-szám alkalmazása is. 

Vizsgálataim szerint a jelenleg biztosított parkolóhelyek száma általános és középiskolák 

esetében a szabályozásban megkívánt érték 52 - 54%-a. 
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c) Sportolás és strandolás céljára szolgáló létesítményeknél az alábbi alcsoportokat 

vezettem be: 

- stadionok (sportpályák nézőtérrel, lelátóval), 

- sportpályák nézőtér nélkül, 

- fürdők, strandok. 

Az alcsoportok alkalmazását szükségessé teszi, hogy teljesen eltérő használati és közlekedési 

szokásjellemzők mutathatók ki a sportpályák, sportcsarnokok, stadionok, tornatermek, fürdők 

és strandok esetében. A nézőtérrel kiépített sportpályáknál és stadionoknál ritka, de 

nagyvolumenű forgalmi és parkolási igénybevétel jelentkezik, az igénybevétel időpontja nem 

korlátozódik egy-egy napszakra, így a forgalomkeltés történhet a hétköznapi forgalommal 

egyidőben és a parkolási igények csökkentésének lehetősége jobban tolerálható. 

A nézőtér nélküli sportpályáknál kisebb volumenű forgalmi terhelés várható, a parkolási 

igények jelentősen kisebbek, mint az előző csoport esetén. 

A fürdők és strandok esetében teljesen eltérő a forgalomkeltés és a parkolási helyzet a 

sportpályákhoz képest, mivel ezek igénybevétele főleg szezonálisan és a nappali órákban 

történik. Inkább a terület nagysága és nem a férőhely-szám adott az ilyen létesítményeknél 

(bár ezek kétségtelenül összefüggnek). Mindezek alapján a parkolási igények meghatározása a 

sportpályák és a strandok esetén teljesen más alapokon végezhető el reálisan.  

A vizsgált sportlétesítmények esetében a parkolási norma átlagosan: 48,88 %, a strandok és 

fürdők esetében: 63,88 % mértékben teljesült. 

 

d) Egyéb rendeltetési egységek esetén kiemeltem az irodaházak funkciót, mivel 

nagyterületű, különböző használati jellemzőkkel bíró létesítményekről van szó. Az elmúlt 10 

évben jelentős nagyságrendben építettek ezen funkciót befogadó épületeket.  

 

4.b) Kimutattam, hogy a részletesen vizsgált felsőoktatási funkciók esetében a jelenlegi 

szabályozás által meghatározott parkolóhely-számok 67 -77 %-a a valós parkolási igény (a 

jelenlegi szabályozások által előírt értéket, a meglévő parkolóhely-számok és az előírtak 

arányát és a kapacitáskihasználtságot figyelembe véve). Az intézmények eltérő mérete, 

hallgatói és alkalmazotti létszáma, valamint a parkolási norma teljesítésének erősen 

különböző mértéke ellenére a vizsgált parkolók átlagos kapacitáskihasználtsága közel azonos 

(75,47 % és 76,7 %). 

 

További megállapítás, hogy a „Kiss and Ride”- típusú megállások (nagyon rövid idejű 

tartózkodási idő) aránya kiemelkedően magas (16,7 %, illetve 23,5 % a vizsgált campusok 
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esetében). Az átlagos tartózkodási idő mindkét vizsgált esetben 3 óra 10 perc körüli érték 

(jelentős szórással). Mindkét tényező hozzájárul a parkolók forgalomkeltésének magas 

értékéhez. Hasonló a két campuson mért forgalomkeltés összefüggése a 

parkolóhelyszámokkal (40-46 %). 

 

31. táblázat Vizsgált egyetemi campusok jellemzőinek összehasonlítása 

Jellemző Széchenyi István 

Egyetem, Győr 

Szent István 

Egyetem, Gödöllő 

Parkolási norma teljesítése 86,54 % 61,98 % 

Hallgatók száma 8000 6500 

Alkalmazotti létszám 620 825 

Vizsgálatba bevont parkolóállások száma 344 240 

Parkolók átlagos kihasználtsága 75,47 % 76,70 % 

Átlagos tartózkodási idő 3 h 07 m 19 s 3 h 10 m 54 m 

Szórás 3h 1m 23s 3h 10 m 41s 

Számolt átlagos óránkénti forgalomkeltés 137,8 Ejm/h 110,4 Ejm/h 

Forgalomkeltés (phelyszám arányában) 137,8/344 = 40,06 % 110,4/240 = 46% 

Mért, maximális parkolási igény aránya az 

előírthoz képest 

 

77,6 % 

 

67,2 % 

 

 

 5. tézis 

Mivel a jelenlegi szabályozás szerint építendő parkolóhely-számok, a kialakított 

parkolófelületek forgalomkeltése a vizsgált létesítményhez vezető közúthálózat kapacitására 

jelentős hatással lehet, a fenntartható közlekedés szempontjainak figyelembe vételével a 

közúthálózat kapacitásának növelése helyett be kell vezetni a maximális parkolóhely-számok 

szabályozását. A városközponti zónákban akár 100 %-os normacsökkentés is megengedhető 

(feltételrendszer alkalmazásával autómentes övezetek kialakítása).  

 

A parkolási normák alkalmazása, az építendő parkolóhelyek számának meghatározása során, 

a környező úthálózat kapacitásának ellenőrzését el kell végezni és a parkolóhely-számokat 

ennek megfelelően korrigálni, vagy a közúthálózat fejlesztését előírni szükséges. 

A parkolóhelyek számának korlátozását kell bevezetni a kereskedelmi és irodai funkcióknál, 

mivel (üzleti okokból) magas parkolási túlkínálat kiépítése az ilyen beruházások esetében 

jellemzőbb, mint egyéb funkcióknál. A túlzott parkolóhely-szám következménye a környező 
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úthálózatot terhelő forgalom nem kívánatos növekedése – ez ellentétben áll a fenntartható 

közlekedés prioritásaival, különösen a sűrűn lakott városközponti, illetve átmeneti zónákban. 

 

 

65. ábra – A parkolási normák teljesülése a vizsgált városközponti területeken 

 

A városközpontokban elhelyezkedő parkolófelületeken végzett vizsgálatok szerint a 

gépjárművek többsége (legalább 75 %-a) rövididejű parkolást végez ( átlagos parkolási idő: 

23 perc - 70 perc), a parkolófelületek forgalomkeltése kapacitásuk többszöröse is lehet (2,5-

szeres értéket mértem).   

A városközponti zónában elhelyezkedő építmények esetén minden esetben a parkolóhelyek 

maximális számának meghatározása indokolt, a parkolóhely-számot csökkentő tényező akár 

100 %-os is lehet (ennek alkalmazásához feltételrendszer kidolgozása szükséges). A 

forgalomkeltés minimalizálása és az autómentes-területek kialakíthatósága a cél. Az átmeneti 

zónában a helyi sajátosságok figyelembe vételével, egyedi vizsgálatok elvégzése után lehet a 

parkolóhelyek számának csökkentési lehetőségeit meghatározni és a maximális parkolóhely-

számok alkalmazását eldönteni. Többlet-parkolóállások építése kerülendő, forgalom-növelő 

hatásuk miatt.  

 

Az autómentes zónák (100 %-os parkolóhelyszám csökkentésének esete) kialakításának 

feltételrendszere az alábbi alapelvekre kell épüljön: 

  

- területhasználati funkciók módosítása a zónán belül (ha szükséges), 

- parkolóhelyek elhelyezése a zóna külső határain, illetve ahhoz közel a zónán kívül, 

parkolóházakban, vagy mélygarázsokban, 
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- közösségi közlekedés (környezetbarát) járműveinek átengedése a zónán, megállóhely 

kiépítésével,  

- az autómentes zóna határoló útvonalain (lehetőleg több féle) közösségi közlekedési jármű 

megállóinak kijelölése, 

- a megkülönböztető jelzésekkel közlekedő gépjárművek közlekedésének lehetővé tétele, 

útvonalaik jól látható kijelölése, 

- mozgáskorlátozottak számára, valamint az áru-, bútor- és szemétszállítás megoldására 

helyi használatú, elektromos járművek biztosítása, 

- egyéni gépjárművek behajtásának teljes kizárása (vagy ellenőrzötten korlátozott számú 

engedély kiadása), 

- kiterjedt zöldterületek beültetése, 

- gyalogosbarát burkolatok és utcabútorok megválasztása, 

- közösségi terek kialakításának lehetősége 

- jogi környezet biztosítása helyi rendeletek megalkotásával 

- lakosság folyamatos tájékoztatása, előnyök kiemelése. 

 

 

6. tézis 

6. a) Bevezettem egy rendszerszemléletű parkolóhelyszám-meghatározási módszert, amely 

figyelembe veszi a vizsgált létesítmény helyi sajátosságait, a környező közúthálózat 

kapacitását, a tervezett parkolófelület forgalomkeltését és lehetővé teszi ezen jellemzők 

visszahatását a biztosítandó parkolóhelyek számára. 

Kidolgoztam egy modellt a parkolási normák fenntartható közlekedés prioritásai alapján való 

meghatározására, amelynek célja a gyakorlati alkalmazás egyszerűvé és általánossá tétele a 

későbbi tervezési és üzemeltetési folyamatokban.  

 

A fentiekben ismertetett kutatások igazolják, hogy az egyes funkciókhoz, létesítményekhez 

biztosított parkolóhelyek száma (a valós helyzetet tükröző, reálisan elvárható parkolási 

lehetőségek) szoros összefüggésben áll az alábbi tényezőkkel: 

- a település nagysága, 

- a városszerkezeten belül való elhelyezkedés, 

- megközelíthetőség (közúti és gyalogos-, illetve kerékpáros közlekedési mód), 

- létesítmény nagysága, 

- közösségi közlekedési ellátottság.  
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A parkolási igényeket meghatározó módszer az alábbi alapelvekre épül: 

• nem lehet elsődleges cél minden várható parkolási igény kielégítése, 

• a keltett forgalom számítása elsődleges, kezelésének módja nem lehet minden esetben 

a közúti infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható közlekedés elvének befogadása a 

parkolási igének meghatározásánál prioritás  (környezetvédelem és a település 

élhetősége szempontjából), 

• az egyes létesítményekhez biztosítandó parkolóhelyszám megállapítása egy folyamat, 

amely differenciáltan veszi figyelembe a létesítmény jellemzőit. 

 

Ennek érdekében a módszer része: 

• differenciált számítási mód bevezetése, 

• maximális parkolóhely-számok alkalmazása a minimális étékek mellett, 

• a parkolási normáktól való lehetséges eltérés (csökkentés, illetve minimális növelés),  

• különidejűség figyelembe vételének megengedése. 

 

A disszertáció legfontosabb eredményének a fenti módszertan kidolgozását tekintem. 

A modell egyszerű lépéseken keresztül vezeti el a felhasználót (közlekedéstervezők, 

településtervezők) a parkolási norma és az építendő parkolóhelyek számának 

meghatározásához. Alapelv a parkolóhely-számok csökkentési lehetőségeinek kihasználása. 

A települési funkción kívül a modell figyelembe veszi a vizsgált létesítmény városszerkezeten 

belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, a település nagyságát. Ennek megfelelően aa 

helyi sajátosságoknak megfelelő (redukált, növelt, vagy maximális) parkolási normát határoz 

meg, amely alapján számítható az építendő parkolóhelyek száma. A modell ellenőrzést kér a 

környező közúthálózat kapacitására és ennek eredménye szerint további módosítást végez az 

építendő parkolók számán. Különidejűség figyelembe vételére is lehetőséget ad. A modell 

felépítése rugalmas, az adatbázis bővülésével az egyes csökkentő tényezők változtathatók, új 

szempontok beépíthetők. 

A modell folyamatábrája az 62. ábrán látható. 
 

 

6.b) Az elvégzett parkolási vizsgálatok alapján kidolgoztam a parkolási normák 

meghatározási modelljében alkalmazható módosító tényezőket tartalmazó táblázatot, amely a 

fentiekben ismertetett modell elválaszthatatlan részét képezi. 

Az eredmények a 26. táblázatban láthatók (A parkolási normák modellben javasolt 

módosítása)
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8. Összefoglalás, kapcsolódó kutatási lehetőségek a jövőben   

 
A reális parkolási igények előrebecslése, meghatározása nagy gyakorlati jelentőséggel bír a 

várostervezési és a közlekedésfejlesztési szakterületeken. Az úthálózatot terhelő forgalom 

nagysága és összetétele alapvetően befolyásolja a települések mindennapi életét, környezetét, 

élhetőségét. A fenntartható mobilitás elvei alapján megállapított parkolási normák 

hozzájárulnak a települési úthálózatot terhelő forgalom csökkenéséhez, így a közeljövő 

tervezési folyamatának fontos elemeivé válnak. A fentiekben kidolgozott módszertan több 

szakterületet, tudományterületet érint és gyakorlati alkalmazása folyamatos módosítást, 

aktualizálást tesz szükségessé a szakterületek változásának, új tervezési elveknek megjelenése 

esetén. 

 Fenti értekezés fő célja egy folyamat, módszertan kidolgozása volt a reálisabb, 

biztosíthatóbb parkolási igények meghatározására, a fenntartható közlekedés elvei 

szerint. A módszertan alapján kidolgozott alkalmazási modell további vizsgálatokkal, az 

adatbázis folyamatos bővítésével, nagyszámú, pontos felmérések elvégzésével és 

feldolgozásával finomítható. 

  A téma összetettsége miatt egyaránt érint építőmérnöki, közlekedésmérnöki, városépítészeti 

és szociológiai tudományterületet is. 

 

Építőmérnöki és közlekedésmérnöki tudományterületen további kutatásra ad lehetőséget az 

egyes funkciók további részletes vizsgálata, parkolási felmérések, a meghatározott rendszer 

szerint elvégzett vizsgálatok, így (a felsőoktatási funkciónál bemutatott mérésekhez 

hasonlóan) további területhasználati funkciók parkolási jellemzői számszerűsíthetők, tovább 

pontosíthatók. 

A kidolgozott modell gyakorlati alkalmazhatóságát elősegítendő egy algoritmus készítése 

lehet a következő lépés, amely a parkolási igények meghatározását a gyakorlat szakemberei 

számára egy egyszerű, felhasználóbarát számítógépes programként segíti. Az algoritmus elég 

rugalmas kell legyen ahhoz, hogy a további kutatások alapján pontosított adatok és a jövőbeni 

tervezési alapelvek, újonnan felmerülő szempontok beépülhessenek. 

 

Külön módszertant kell még kidolgozni a különidejűség figyelembe vételére az egyes 

létesítménytípusok és települési zónák esetében. Egységes módszertan hiányzik még a 

parkolófelületek által keltett forgalom értékének megállapításához.  
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Várostervező/településmérnöki tudományterület 

A települési övezetek pontos lehatárolásában, az ehhez szükséges kritérium-rendszer 

kidolgozásában, a létesítmények, funkciók hasznos alapterületi arányának meghatározásában, 

a települési funkciók egymásra hatásának kifejtésében az urbanisztikai szakterület 

szakembereinek közreműködése szükséges. Jelen dolgozat keretei csak az általános jellemzők 

és trendek megadását tették lehetővé.  

 

Szociológiai tudományterület 

A közlekedési szokásjellemzőket a település földrajzi elhelyezkedése, gazdasági lehetőségei 

és fejlettsége is meghatározza. A szociológiai karakterisztika vizsgálata 

társadalomtudományban képzett szakemberek segítségével végezhető. 

  

A disszertáció témájának multidiszciplináris jellege túlmutat a műszaki szakterületeken.  A 

mérnöki, urbanisztikai és szociológiai szakterületek együttes munkája szükséges ahhoz, hogy 

a parkolási igények fenntartható közlekedés elvei szerint való meghatározása elősegítse a 

városi forgalom csökkentését, élhetőbb települések létrehozását és működtetését.  
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FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 
 
 

Átmeneti zóna: közösségi közlekedéssel közepes mértékben ellátott, településközponton 

kívül eső, de jellemzően sűrűn beépített, forgalomvonzó létesítményeket is magába foglaló 

övezet.  

 
Bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben 

állandó jelleggel több kereskedő folytat - túlnyomórészt üzletekben- különböző típusú 

kereskedelmi tevékenységet és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő 

szolgáltatási tevékenységet is folytatnak. [11] 

 

Fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a 

természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti 

erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja. Olyan fejlődés, amely úgy képes 

kielégíteni a mai igényeket, hogy nem veszélyezteti a következő generáció képességét saját 

igényi kielégítésére. Hosszú távú, környezettudatos tervezésen alapul. [15]  

 

Fenntartható közlekedés: gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi igényeknek 

megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet egyre kevésbé terhelő közlekedés. A 

fenntartható közlekedés bevezetésének célja: a közlekedési és területfelhasználási 

infrastruktúra használata hatékonyságának növelése (torlódások csökkentése, egyéni 

autóhasználat arányának csökkentése), az emberi élettér javítása, a környezet védelme, az 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 
Forgalomkeltés: Egy-egy nagyobb építményre, létesítményre, vagy területre jellemző, a 

vonzott forgalom (érkező és távozó gépjárművek száma időegység alatt) volumenét megadó 

számadat. 

 

Forgási sebesség: Egy parkolóhelyen (vagy parkolófelületen) mérhető, az adott parkolóhelyet 

használó gépjárművek átlagos várakozási ideje. A rövidebb tartózkodási idő a parkolóhely 

jobb kihasználtságát eredményezheti, vagyis ugyanazt a parkolóhelyet időegység alatt több 

gépjármű veheti igénybe. Ezzel nő a parkolóhely által keltett forgalom mértéke is.  

 

Intézmény: Minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetési egység. 
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Iroda: Jellemzően informácók feldolgozásával, közvetítésével, kereskedelmével kapcsolatos 

tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény. 

 
Irodaház: Jellemzően irodai funkciók elhelyezésére szolgáló épület. 
 

Különidejűség: a parkolóhelyek használatának időbeli eltérését értelmező elv, amely 

figyelembe veszi a napszakonként és funkciónként változó parkolási igényeket és a 

várakozások időtartamának eltérését.  

 

Külső zóna: A település külső gyűrűjében elhelyezkedő, közösségi közlekedéssel gyengén 

ellátott, főleg lakó-, illetve ipari/gazdasági funkciót magába foglaló terület.  

 
Mobilitásmenedzsment: Utazási igények kezelése, a közlekedésszervezés igényfüggő 

megközelítése annak érdekében, hogy a MODAL SPLIT arány elmozduljon a közösségi 

közlekedés és az egyéb fenntartható közlekedési módok felé. 

 

Parkolás (gépjármű-elhelyezés, várakozás): gépjárművel a megállásnál (legfeljebb 5 perc) 

hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás (1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet, 

KRESZ). Lehet rövid (5 perc – 2 óra) és hosszú (2 óra – 10 óra) idejű, illetve tárolás 

(parkolási idő > 10 óra). 

 

Parkolási mérleg: Általános értelemben egy területre, vagy létesítményre meghatározott 

parkolási kínálat és kereslet összehasonlítása. PM = Kínálat / Kereslet, vagyis a meglévő 

parkolóhelyek és a parkolási igények aránya. A gyakorlatban sokszor a kínálat és a kereslet 

különbségeként fejezik ki.    

 

Parkolási norma: Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges elhelyezendő 

várakozóhelyek száma, az épület jellemzőinek függvényében kifejezve (OTÉK 4. számú 

melléklete). A parkolási kereslet (igények) meghatározása szabályozott módon. 

 

Parkolási norma teljesítése: A kielégített parkolási igények arányát meghatározó adat 

(meglévő parkolóhelyek/OTÉK szerint meghatározott parkolási igények).  A parkolási mérleg 

kétféle értelmezése miatt a disszertációban ezzel az adattal dolgoztam, a jobb 

összehasonlíthatóság érdekében. 
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Parkolásszabályozás: A gépjárművek parkolásának kezelése, a parkolási rendszerek 

irányítása egyik a fenntartható közlekedést (egyéni gépjárműhasználat csökkentését) szolgáló 

leghatékonyabb módszereknek. Az alkalmazott eszközök, intézkedések egyrészt az egy 

zónában található (felszíni) parkolóhelyek számának csökkentését, másrészt a parkolóhelyek 

hatékonyabb kihasználását (az úgynevezett forgási sebesség) növelését célozzák.  

Parkolóhely (várakozóhely): A gépjármű átmeneti elhelyezésére (nem tárolás céljára) 

szolgáló terület.  

 

Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének 

felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek 

védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket 

megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. [2] 

 
Településközpont: sűrűn beépített, a települési intézményrendszer számos létesítményét 

magába foglaló, nagy forgalmat vonzó, kiterjedt közösségi közlekedési hálózattal ellátott 

településrész, ahol - sok esetben - műemlék-épületek is elhelyezkednek, így nagy közúti 

forgalom megjelenése, átközlekedése nem kívánatos. 

Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási 

terv. [2] 

 

Településszerkezeti egység: a fő utak által határolt, beépítésre szánt területfelhasználási 

egységek együttese (az építési törvényben meghatározott egység). 

 

Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település 

alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 

területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 

 
Területfelhasználási egység: a település igazgatási területének a jellemző rendeltetés szerint 

megkülönböztetett területegysége, amely a jellemző, vagy kijelölt településfunkciónak 

biztosít területet (OTÉK-kategória). 

 
Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 

önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, 

tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak. 
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41. ábra Városközpontokban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 

42. ábra Átmeneti zónákban vizsgált létesítmények - parkolási norma teljesítése 

43. ábra Külső zónákban vizsgált létesítmények – parkolási norma teljesítése 

44. ábra Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közúti 

megközelíthetőség szerint 

45. ábra Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közösségi 

közlekedési ellátottság szerint 

46. ábra Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a nem motorizált 

közlekedési módokkal való megközelíthetőség szerint 

47. ábra Széchenyi István Egyetem, Győr – Campus helyszínrajza  

48. ábra A vizsgált parkoló telítettségének változása (SZE Campus, Győr )   

49. ábra Parkolási idők eloszlása (Széchenyi Egyetem Campusa, Győr) 

50. ábra Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése 1. (SZE Campus, Győr) 

51. ábra Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése 2. (SZE Campus, Győr) 

52. ábra  Vizsgált parkolófelület által keltett forgalom [Ejm/h] (SZE Campus, Győr)   

53. ábra Szent István Egyetem, Gödöllő – légifotó 

54. ábra Szent István Egyetem, Gödöllő – Campus helyszínrajza  

55. ábra A vizsgált parkoló telítettségének változása (SZIE Campus, Gödöllő )   

56. ábra Parkolási idők eloszlása (SZIE Campus, Gödöllő )  

57. ábra Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése 1. (SZIE Campus, Gödöllő) 

58. ábra Parkolási idők eloszlásának matematikai közelítése 2. (SZIE Campus, Gödöllő) 

59. ábra Vizsgált parkolófelület által keltett forgalom [Ejm/h] (SZIE Campus, Gödöllő)   

60. ábra A modell lehetséges számítógépes megjelenítési formája 

61. ábra Parkolási igények meghatározásának egyszerűsített folyamatábrája 

62. ábra Modell a parkolási igények meghatározására  

63. ábra Nemzetközi parkolási normák összehasonlítása 

64. ábra Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések jellemzői szerint 

65. ábra Parkolási normák teljesülése a vizsgált városközponti területeken 

66. ábra A többlet-parkolóállások lehetséges elhelyezése Portlandben 
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Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat Parkolási normák Magyarországon 

2. táblázat Ajánlás az Egyesült Királyságban alkalmazandó parkolási normákra 

3. táblázat Javasolt minimális parkolási normák az Amerikai Egyesült Államokban 

4. táblázat  Nemzetközileg alkalmazott parkolási normák összehasonlító táblázata 

5. táblázat A parkolási normák teljesülése a működő autómentes zónákban 

6. táblázat Városközponti területek parkolóhely-ellátottságának összehasonlítása 

7. táblázat Adatgyűjtés – lakófunkció 

8. táblázat Adatgyűjtés – kereskedelem 

9. táblázat Adatgyűjtés – általános és középiskolák 

10. táblázat Adatgyűjtés – művelődési létesítmények 

11. táblázat Adatgyűjtés – sportolásra, strandolásra szolgáló létesítmények 

12. táblázat Adatgyűjtés – igazgatási intézmények 

13. táblázat Adatgyűjtés – egészségügyi intézmények 

14. táblázat Adatgyűjtés – közösségi közlekedés megállói 

15. táblázat Adatgyűjtés – egyéb funkció/irodaházak 

16. táblázat  Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közúti 
megközelíthetőség szerint 

17. táblázat  Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a közösségi 
közlekedési ellátottság szerint 

18. táblázat Parkolási normák teljesítésének átlaga a települések mérete és a nem motorizált 
közlekedési módokkal való megközelíthetőség szerint 

19. táblázat Parkolók telítettségének változása - SZE Campus Győr 

20. táblázat Tartózkodási idők – SZE Campus Győr 

21. táblázat Forgalomkeltés (Ejm/h) – SZE Campus Győr 

22. táblázat Parkolók telítettségének változása – SZIE Campus Gödöllő 

23. táblázat Tartózkodási idők – SZIE Campus Gödöllő 

24. táblázat Forgalomkeltés (Ejm/h) – SZIE Campus Gödöllő 

25. táblázat Vizsgált egyetemi campusok jellemzőinek összehasonlítása 

26. táblázat  A parkolási normák  modellben javasolt módosítása 

27. táblázat Nemzetközi parkolási normák összehasonlítása 

28. táblázat A vizsgált településeken mért parkolási normateljesítések, nagyságuk függvényében 

29. táblázat A vizsgált településeken mért parkolási normateljesítések, a települések 
nagysága és a településszerkezeti zóna függvényében 

30. táblázat Alkalmazott minősítési rendszer 

31. táblázat Vizsgált egyetemi campusok jellemzőinek összehasonlítása 

32. táblázat West Midlands régióban (UK) alkalmazott maximális parkolási norma 

33. táblázat A parkolóhelyek  maximálisan építhető száma Yorkshireban 

34. táblázat Parkolási normák Németországban (min. biztosítandó parkolóhely-szám) 

35. táblázat Parkolási normák Ausztriában (parkolóhelyek minimálisan biztosítandó száma) 

36. táblázat Parkolási normák Csehországban (parkolóhelyek biztosítandó száma) 
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Összefoglaló 

 

Doktori értekezésem témája a fenntartható közlekedés és a várostervezés kapcsolatának egyik 

kulcskérdése, a parkolásszabályozás. Kidolgoztam a parkolási igények meghatározásának 

módszertanát, a fenntartható mobilitás elveinek figyelembe vételével. A kutatási egyik célja 

volt annak megmutatása, hogy az egyes létesítményekhez, területhasználati funkciókhoz 

megépítendő parkolóhelyek száma meghatározásának számítási módja felülvizsgálatra szorul 

a magyarországi gyakorlatban. További cél volt egy módszertan kidolgozása a reális parkolási 

igények meghatározásának folyamatára és ennek alapján egy, a gyakorlati szakemberek 

számára egyszerűen használható modell kidolgozása.  

A munka során áttekintettem a parkolási igények meghatározásának nemzetközi gyakorlatát, 

valamint a Magyarországon alkalmazott szabályozását, előírásait. A parkolási normák 

számítási módszeréhez figyelembe venni szükséges tényezők meghatározására, általános 

összefüggések felállításához és a tendenciák felismeréséhez, illetve igazolásához a különböző 

területhasználati funkciókra vonatkozó adatokat gyűjtöttem (meglévő parkolóhelyek száma, 

parkolási igények) különböző méretű településeken, eltérő kapcsolatrendszerrel kiépített 

hálózatok esetében. Az így létrehozott adatbázisban nyolc különböző területhasználati 

funkcióhoz összesen 165 parkolási, műszaki és egyéb adatsort rendeltem. Az adatbázis a 

későbbiekben kiegészíthető, bővíthető. Számlálásos adatgyűjtést végeztem a felsőoktatási 

intézmények parkolási vizsgálataihoz (a rendszámok utolsó négy karakterének, valamint a 

parkolóba való be-, illetve kihajtás időpontját rögzítettem). 

Új tudományos eredményeim között igazoltam, hogy a vizsgált létesítmények esetén a 

szabályozás által elvárt parkolóhelyek számának teljesülése függ a települések méretétől és a 

létesítmény településen belüli elhelyezkedésétől. Bevezettem a vizsgált létesítmény 

megközelíthetőségének értékelési rendszerét a közúti, a közösségi közlekedési és a nem 

motorizált közlekedési módok szempontjából. Megmutattam, hogy a területhasználati 

funkciók további részletezése szükséges a kereskedelmi, oktatási-nevelési, sport és egyéb 

rendeltetési egységek funkciók esetén. Igazoltam a maximális parkolóhely-számok 

alkalmazásának szükségességét a szabályozásban. Megmutattam, hogy a felsőoktatási 

funkciók esetében a jelenlegi szabályozás által meghatározott parkolóhely-számok 67 -77 %-a 

a valós parkolási igény. A kutatás legfontosabb eredménye egy, a szakmai gyakorlatban is 

könnyen alkalmazható, rugalmas modell kidolgozása a parkolási igények meghatározására, a 

kidolgozott szempontrendszernek megfelelően.  

A további kutatási irány a modell finomítása, pontosabb csökkentő tényezők igazolása az 

adatbázis növelésével. 
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Abstract 

 

The subject of the Ph.D. thesis is parking management, one of the key issues in the relation of 

sustainable mobility and town planning. I worked out a methodology for determining parking 

needs taking into account principles of sustainable mobility. One of the objectives of the 

research is to show that method for calculating the number of parking spaces to be provided to 

certain land use types or buildings applied in Hungary today is to be modified. Further 

objective is to work out a methodology to determine realistic parking needs and a model that 

can easily be applied for practical use. 

My work contained review of the international practice for defining parking needs and 

regulations and ordinances applied in Hungary. To be able to determine factors needed to be 

taken into account in the methodology of defining parking needs, to work out general 

correspondences and identifying tendencies, a database was built. I collected data regarding 

parameters of different land use types located in settlements of different size, with variant 

infrastructure and network connections. The created database all together consists of technical 

and other data for 165 buildings belonging to eight different land use types.  The database can 

be expanded and supplemented in future researches. In parking areas of two universities 

parking surveys were done to determine parking characteristics of such institutions. Vehicles 

were identified by last four characters of their registration number, and time of entering and 

leaving the campus were recorded.  

As a new scientific result I verified that (for the buildings included in the research) rate of 

realization of number of parking spaces required in the regulation depends on size of the town 

and location of the function within the city structure. I introduced an evaluation system for 

accessibility of the site by car, public transportation and non motorised modes of transport. I 

showed that further categories are needed to be introduced among the land use functions of 

commerce, education, sport and other (offices) functions. I verified necessity to introduce 

maximum number of parking places in the regulations. In case of universities I pointed out 

that real parking needs represent 67 – 77 % of the regulated amount. 

Most significant result of the research is working out an adaptable model for determining 

parking needs, which can be easily applied in practice according to the criteria determined in 

the research. 

Further research can be done in several scientific and professional areas to refine the model 

(and reduction factors) by adding new data to the database. 
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MELLÉKLETEK 

A) 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről 

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
meghatározza az országos településrendezési és építési követelményeket (a továbbiakban: OTÉK), 
és elrendeli azok kötelező alkalmazását. 

 
 

Járművek elhelyezése 
42. § (1)88 Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához - a (10) bekezdés szerinti jogszabály hiányában - legalább a (2) és a (4) 
bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres 
teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Meglévő építmények bővítése, 
átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új 
rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása 
mellett. 

(2)89 Az egyes telkekhez és építményekhez a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú 
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 

(3) A (2) bekezdés szerint számított minden megkezdett 50 db várakozóhelyből legalább egyet a 
mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani, amelyekből legfeljebb négy helyezhető 
közvetlenül egymás mellé. 

(4)90 Autóbusz-várakozóhelyet kell létesíteni - a (2) bekezdésben előírtakon túlmenően - 
a) minden olyan építményhez 200 látogatónként, vásárlónként, illetőleg férőhelyenként, ahol 

ilyen rendszeres forgalomra számítani kell [pl. szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi 
szórakoztató, kulturális épület (színház, múzeum, cirkusz, szabadidőközpont, állatkert, arborétum 
stb.), kereskedelmi bevásárlóközpont, sportépítmény (sportcsarnok, stadion, strand, uszoda stb.), 
emlékhely stb.]; 

b) hajóállomásokhoz a következők szerint 
ba) 30 000 fő lakosig 1 db, 
bb) 30 000-100 000 fő lakosig 2 db, 
bc) 100 000 fő lakos fölött 4 db. 
Az ilyen építmények főbejáratánál biztosítani kell legalább egy, mozgáskorlátozottakat is szállító 

autóbuszból történő biztonságos ki- és beszállás lehetőségét. 
(5)91 A telken a 7. számú melléklet szerint számított kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden 

olyan rendeltetésű építményhez, ahol rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani. 
(6)92 A telken a gépjárműtárolókat - a 103. § előírásai szerint - elsődlegesen épületben vagy 

terepszint alatti építményben kell megvalósítani. 
(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani 

kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát 
növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani. 

(8)93 Áru-rakodóhelyről kell gondoskodni minden olyan építmény részére, amelybe rendszeres 
áruszállítás történik. A rakodóhelyek nagyságát, számát és helyét a szállító jármű igénye szerint, 
továbbá úgy kell meghatározni, hogy a rakodás a közterület forgalmát és az építmény 
rendeltetésszerű használatát ne akadályozza. 

(9) Felszíni gépjármű-várakozóhely (parkoló), rakodóhely és autóbusz megálló 
a) huzamos tartózkodás céljára szolgáló földszinti helyiség homlokzati nyílászárójához - a saját 

tulajdonú gépjármű kivételével - 5,0 m-nél, 
b) nevelési-oktatási, gyógykezelés, regenerálódás célját szolgáló helyiségek nyílászáróihoz - 20 

gépjárműnél nagyobb befogadóképesség esetén - 10,0 m-nél 
közelebb nem lehet. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 159

(10)94 A (2) bekezdés szerint számított személygépkocsi elhelyezési kötelezettségtől a település 
sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján megállapított települési önkormányzati 
parkolási rendelet - a 4. számú melléklet 1. pontja alattiak esetében legfeljebb +50%-os, a többi 
pont alattiak esetében legfeljebb + 50%-os eltéréssel - eltérő értékeket is megállapíthat. A 
közlekedési vizsgálatnak ki kell terjednie a szabályozott terület településen belüli elhelyezkedésére, 
a használati sajátosságaira, a tömegközlekedési ellátottságára és a terület forgalmi terheltségére. 

(11) Ha a település adottságai lehetővé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a 
település egész vagy rész területén - a helyi parkolási rendeletben szabályozva - a (2) bekezdés 
szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) kialakítását a legfeljebb 500 m-en belüli 
parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a 
közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének 
hozzájárulásával megengedheti. Ilyen esetekben a várakozóhelyek (parkolók) megépítése, továbbá 
azok használata és fenntartása a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez köthetők. 

A feltételek ellenértékeként a várakozóhelyek (parkolók) kiépítését, illetőleg a meglévők 
használhatóságát és fenntartását: 

- parkolóház esetében legkésőbb öt éven belül, 
- közlekedési területen megvalósuló várakozóhelyek (parkolók) esetében legkésőbb egy éven 

belül 
biztosítani kell. 

(12)95 A települési önkormányzatnak - az építményekhez biztosított gépjármű elhelyezésen 
túlmenően - biztosítania kell a település idegenforgalmi és központi szerepéből származó forgalom 
ellátását szolgáló személygépjármű és autóbusz parkolóhelyeket, az igényeknek megfelelően, 
egyedi méretezés szerint. 

(13)96 A települési önkormányzatnak - különösen a városközpontok és egyéb történeti 
városnegyedek tehermentesítése érdekében - biztosítania kell a közterületeken vagy ahhoz 
csatlakozó területen kerékpárok elhelyezési lehetőségét a helyi sajátosságoknak megfelelően, 
egyedi méretezés szerint. 
 

4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez224 

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő 
személygépkocsik számának megállapítása 

Egy személygépkocsi számítandó: 
1. minden lakás, üdülőegység után, 

2. kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, 
3. szálláshely szolgáltató egység minden vendégszobaegysége után, 

4. vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után 
(beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), 

5.225 bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú iskola) 

minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után, 

6. felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó 
alapterülete után, 

7. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, koncert-, 
hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, 

8.226 egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) huzamos 

tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után, 
9. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férőhelye után, 
10.227 igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek huzamos 

tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után, 
11. fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység minden megkezdett 4 betegágya után, 

12. ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után, 

13. raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 500 m2-e után, 
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14. közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 
a) vasúti állomásegységhez: 
aa) normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében 

arányosan elosztva) 
1. 30 000 fő lakosig vagy középállomásnál minden 1000 lakos, 
2. 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt üdülőterületi, 
gyógyhelyi középállomásnál minden 1500 lakos, 

3. 100 000 fő lakos fölött vagy vasúti csomóponti állomásnál minden 2500 lakos után, 
ab) kisvasúti állomás esetén egyedi vizsgálat alapján; 
b) távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez (egy településen több 

állomás esetében arányosan elosztva): 
ba) 30 000 fő lakosig minden 1000 lakos, 
bb) 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt üdülőterületi, 
gyógyhelyi állomásnál, megállóhelynél minden 1500 lakos, 

bc) 100 000 fő lakos fölött vagy csomóponti állomásnál, megállóhelynél minden 2500 lakos után; 
c) hajóállomás esetén: 

ca) 30 000 fő lakosig 5-10 db, 
cb) 30 000-100 000 fő lakosig 10-20 db, 
cc) 100 000 fő lakos fölött 20-30 db; 

d) helyi tömegközlekedési eszköz végállomása esetén egyedi vizsgálat alapján (P+R); 
e) repülőtér esetén egyedi vizsgálat alapján, 
15.228 egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, 
16. minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység (állatkert, növénykert, 

temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után, 
17.229 öregek otthona szobáinak egyharmada után. 
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B) Nagy Britanniában alkalmazott helyi parkolási normák 
 
London 
 
A helyi szabályozás (The LONDON Plan, 2011. Annex 4. Parking Standards [27]) részletesen 

kidolgozott maximális parkolóhely-számok alkalmazását javasolja a kereskedelmi funkció 

esetén: 

Kereskedelem jellege    Parkolási norma (parkolóhely /bruttó 
terület) 

kisebb élelmiszer bolt (500 m2 alapterületig)  1 ph / 30 m2 
élelmiszer szupermarket     1 ph / 18 m2 
(2500 m2  alapterületig) 
élelmiszer áruház (2500m2 alapterület felett)  1 ph / 15 m2 
nem-élelmiszer áruház     1 ph / 35 m2 
kertészet      1 ph / 25 m2 
helyi bevásárló központ    1 ph / 30 m2 

  

Speciálisan élelmiszer és ital-kereskedésekhez alkalmazandó maximális parkolási 

normák: 

 

Vendéglátás jellege   Parkolási norma (parkolóhely /bruttó terület) 

Éttermek közutak mellett  1 ph / 10 m2 
Gyorséttermek (drive-through)  1 ph / 10 m2 

Kisvendéglők, sörözők   1 ph / 10 m2 (1000 m2 alapterületig) 
      1 ph / 20 m2 (1000 m2  alapterület felett) 

 

Szabadidős funkciókhoz tartozó maximálisan tervezhető parkolóhely-számok: 

Területhasználat  jellege   Parkolási norma (parkolóhely /bruttó terület) 

Mozik és színházak    1 ph / 5 férőhely 
Bingo-termek     1 ph / 5 férőhely 
Bowling pályák    4 ph / pálya 
Squash pályák     3 ph / pálya 
Fitness and sport klubok   1 ph / 22 m2  alapterület 
Tenisz and tollaslabda pályák  4 ph / pálya 
Szabadtéri sportpályák   1 ph / 4 játékos + 1 ph / 5 néző 
Stadionok     egyedi vizsgálat alapján  
Golf pályák (18 lyukkal)   100 férőhely 
Uszodák     1 ph / 22 m2 alapterület 
Lovasközpontok    1 ph / ló 
Kempingek     1 ph / sátorhelyek 
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West Midlands régió 

32. táblázat West Midlands régióban (UK) alkalmazott maximális parkolási norma 
 
 

Területhasználat Parkolási norma 
1 parkolóhely / bruttó 
terület m 2 <500 m2 ,ha 
másként nem 
rendelkezik 

Parkolási norma 
 (bruttó alapterület>500 m2) 

Megközelíthetőség  
                 Közepes            Kiváló/jó 
csökkentés: 10-20%           20-40% 

Élelmiszer kereskedelem 1 ph / 14 m2   

Nem élelmiszer jellegű 
kereskedelem 

1 ph / 20 m2   

Pénzügyi és szakmai 
szolgáltatások 

1 ph / 25 m2 1/26 – 1/29 (ph/m2) 1/29 – 1/35 
(ph/m2) 

Vendéglátás (éttermek, 
kávéházak) 

1 ph / 11 m2 1/11 – 1/12 (ph/m2) 1/12 – 1/14 
(ph/m2) 

Italbolt, söröző 1 ph / 8 m2 1/9 – 1/10 (ph/m2) 1/10 – 1/12 
(ph/m2) 

Gyorséttermek 1 ph / 20 m2   

Autószalon 1 ph / 50 m2   

Raktáráruház 1 ph / 150 m2 1/158 – 1/176 
(ph/m2) 

1/176-1/214 
(ph/m2) 

   Lakás 1 ph /lakás (1 
hálószoba) 
2 ph /lakás(2-3 
hálószoba) 
3ph/lakás(3 < 
hálószoba) 

  

Egészségügyi létesítmények 1 ph/ személyzet + 
2 ph/ kezelőhelyiség 

  

Kórházak 1 ph / 4 személyzet + 
1 ph / 3 napi látogató 

  

Iskolák, szakképző 
intézetek 

1 ph / 2 személyzet +  
1 ph / 15 diák (SZKI) 

  

Múzeumok, galériák és 
könyvtárak 

1 ph /30 m2 1/32 –1/35 (ph/m2) 1/35-1/43 
(ph/m2) 

Mozik és konferencia-
egységek 

1 ph /5 férőhely   

Szabadidős funkció 
(filmszínházaktól, 
konferencia-egységektől és 
stadionoktól eltérő 
használat) 

1 ph /8 férőhely   

Irodák 1 ph /30 m2   

Felsőfokú oktatási 
intézmények 

1 ph / 2 személyzet + 1 
ph / 15 hallgató 

  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 163

Sportcsarnokok, fitness 
termek 

1 ph /22 m2 
(1 ph /25 m2) 

1/23 – 1/26 (ph/m2) 
(1/27 – 1/30) 

1/26 –
1/31(ph/m2) 
(1/30 – 1/35) 

Kültéri sportlétesítmények 1 ph / 2 játékos   

Stadionok 1 ph / 15 férőhely    

 

Yorkshire 
 

    33. táblázat  A parkolóhelyek  maximálisan építhető száma Yorkshireban 

 
Területhasználat  Vidéki területek 

/Települések 
piaccal  
(ph/m2) 

Városi területek 
 
(ph/m2) 

Regionális 
központok 
 
(ph/m2) 

Küszöbérték, 
amely felett az 
előírás 
alkalmazandó 

Élelmiszer kereskedelem 1/14-20  1/14-25 1/18-25 1000 m2 

Nem élelmiszer-jellegű 
kereskedelem 

1/20-30  1/25-60 1/30-60 1000 m2 

Irodák 1/35  1/30-60  1/60 2500 m2 

Üzleti szolgáltatások 1/30  1/30-60  1/60 2500 m2 

Ipari tevékenység 1/30-50  1/50-75  1/75 2500 m2 

Lakófunkcióhoz 
kapcsolódó intézmények 

1 /2 személyzet 
 + 1/3 látogatók 

1/4-8 + 1 /4  1/4-20 + 1 /4  2500 m2 

Egyéb intézmények 1 /2 személyzet 
 + 1 /15 hallgató 

1 /2 + 1 /15  1/2-4 + 1 /15  2500 m2 

Közösségi és szabadidős 
funkciók 

1/22-25  1/22-100  1/50-200m2 2500 m2 

Mozik és konferencia-
egységek 

1/5 férőhely 1/5-10 férőhely 1/5-10 férőhely 1000 m2 

Stadionok 1/15 férőhely 1/15 férőhely NA 1500 férőhely 
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C) Németországban alkalmazott helyi parkolási normák 

34. táblázat  Parkolási normák Németországban (minimálisan biztosítandó parkolóhely-szám) 
 
Területhasználat 
 
 
Lakóépületek 

Parkolási norma 
(szükséges 
parkolóhelyek 
mértékadó 
minimális száma)                                

Látogatók számára 
fenntartott parkolóhelyek 
(%-ban) 

Családi házak 1 ph/lakás  

Társasházak és egyéb, lakás céljára 
szolgáló épületek 

0,7 - 1 ph/lakás   10 

Régi építésű lakások 0,2 ph/lakás   20 

Nyaralók, hétvégi házak 1 ph/üdülőegység  

Gyermek- és ifjúsági szállók 1 ph/ 10-20 férőhely   75 
Diákszállók, egyetemi kollégiumok 1 ph/ 2-3 férőhely   10 
Idősek otthona, munkásszálló 1 ph/ 3-5 férőhely   20 
Ápolási otthon 1 ph/ 8-15 férőhely 

(30% mozgáskorlátozottak részére) 
  75 

Irodaházak, igazgatási épületek   
Irodaházak és közigazgatási hivatalok 
 

1 ph / 40-50 m2 hasznos alapterület   20 

Igazgatási épületek, jelentős 
mozgáskorlátozott forgalommal 

1 ph / 30-40 m2 hasznos alapterület   75 

 
 
Kereskedelem 
 

  

Üzletek, üzletházak 1 ph / 40-50 m2 eladótér (de üzletenként 
legalább 2 ph) 

75 

Üzletházak kis vásárlóforgalommal 1 ph / 50 m2 eladótér 75 
Nagyméretű kiskereskedelem 1 ph / 10-20 m2 eladótér 90 
 
Közösségi létesítmények 
(kivéve sportközpontok) 

  

Térségi jelentőségű közösségi 
létesítmények (színház, koncertterem, 
multifunkcionális csarnokok) 

 

 1 ph / 5 férőhely 

 

  
90 

Egyéb közösségi létesítmények (mozik, 
előadótermek) 

 1 ph / 5-10 férőhely 

 
90 

Plébánia templomok  1 ph / 20-30 férőhely 

 
75 

Térségi jelentőségű templomok  1 ph / 10-20 férőhely 

 
90 

 
Sportlétesítmények 
 

  

Nézőtér nélküli sportpályák (edzőterek)  1 ph / 250 m2 alapterület  - 
Stadionok nézőtérrel  1 ph / 250 m2 alapterület + 1 ph/10-15 

férőhely (néző) 
 - 
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Torna- és sportcsarnok nézőtér nélkül  1 ph / 50 m2 csarnokterület  - 
Torna- és sportcsarnok nézőtérrel  1 ph / 50 m2 csarnokterület + 1 ph / 10-

15 alkalmazott 

 - 

Szabadtéri fürdők, strandok  1 ph / 200-300 m2 terület  - 

Fedett uszodák, nézőtér nélkül  1 ph / 5-10 öltözőszekrény  - 
Fedett uszodák, nézőtérrel     1 ph/10-15 öltözőszekrény + 1 ph/ 10-

15 férőhely 
 - 

Teniszpályák, nézőtér nélkül  4 ph pályánként  - 

Teniszpályák nézőtérrel  4 ph pályánként + 1 ph /10-15 férőhely  - 
Minigolfpályák  6 ph pályánként  - 
Kugli- és tekepályák  4 ph pályánként  - 
Csónakházak, csónakkikötők  1 ph/ 2-5 hajó  - 

 
Vendéglátás 
 

  

Helyi jelentőségű éttermek 1 ph/ 8-12 vendég (ülőhely)  75 
Térségi jelentőségű éttermek, 
szórakozóhelyek 

1 ph/ 4-8 vendég (ülőhely)  75 

Szállodák, panziók, egyéb szállás-
szolgáltatók 

 1 ph/ 2-6 ágy (kapcsolódó 
vendéglátáshoz a fentiek szerint) 

 75 

Ifjúsági szállások  1 ph/ 10 ágy  75 
 
Egészségügyi intézmények 
 

  

Klinikák (egyetemi kórházak) 1 ph/ 2-3 betegágy 50 
Helyi jelentőségű egészségügyi 
intézmények 

1 ph/ 4-6 betegágy 60 

Térségi jelentőségű egészségügyi 
intézmények 

1 ph/ 3-4 betegágy 50 

Szanatóriumok, utókezelők, hosszú távú 
betegellátást biztosító intézmények 

1 ph/ 2-4 betegágy 25 

Oktatási intézmények 
 

  

Általános iskolák 1 ph / 30 tanuló  - 
Egyéb általános oktatási intézmények 
szakiskolák, 
térségi jelentőségű szakiskolák 

1 ph / 25 tanuló 
 
1 ph / 30-40 tanuló 
 

 - 

Speciális iskolák (mozgáskorlátozottak 
számára) 

1 ph / 15 tanuló  - 

Főiskolák, egyetemek 1 ph / 2-4 hallgató  - 

Óvodák, napközik 1 ph / 20-30 gyermek, de legalább 2 ph  - 
Ifjúsági klubok, stb. 1 ph / 20 vendégférőhely  - 
 
Ipari létesítmények 
 

  

Kézművesipar 1 ph / 50-70 m2 hasznos terület, vagy  
1 ph/ 3 alkalmazott   

10-30 

Raktárak, tárolóterek, kiállítási és 
eladóterek 

1 ph / 80-100 m2 hasznos terület, vagy  
1 ph/ 3 alkalmazott   

- 

Gépjárműjavítás, karbantartás 6 ph / javítóállás - 
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Benzinkutak, töltőállomások 6 ph / kútfej - 
Automata autómosó 5 ph / mosóállásonként - 
Önkiszolgáló kézi autómosó 3 ph / mosóállás - 
Játéktermek 1 ph / 8-20 m2 hasznos terület, de 

legalább 3 ph   
90 

 
Egyéb 
 

  

Kertészeti telepek 1ph/ 3 kiskert - 
Temetők 1 ph / 2000 m2 terület, de legalább 10 ph - 
 

Az egyes városok a helyi sajátosságok figyelembe vételével tovább finomíthatják a parkolási 
előírásokat. Erre mutatok be két példát az alábbiakban: 
 
München 

Lakófunkcióhoz tartozó, előírt parkolási norma: 

1 parkolóhely / lakóegység (156 m2 alapterületig) 

2 parkolóhely / lakóegység (156 m2 alapterület felett) 

Szociális lakásokhoz előírt építendő parkolóhely-szám: 0.8 ph / lakás. 

Új lakások építése esetén 1,5 ph/lakás biztosítását írják elő- 

Bergisch Gladbach 

Családi házak 2 ph/ lakóegység 

Lakások 1ph/ lakóegység (60 m2 alapterületig) 

 1,5 ph/ lakóegység (60 m2 -100 m2 alapterületig) 

 1ph/ lakóegység (100 m2 alapterület felett) 

 
 
 

 

D) Ausztriában alkalmazott parkolási normák 

35. táblázat Parkolási normák Ausztriában (parkolóhelyek minimálisan biztosítandó száma) 

 

TERÜLETHASZNÁLATI FUNKCIÓ 

 

Elhelyezendő gépkocsik száma 

Lakófunkció 
Lakás (családi ház, ikerház) 
Lakás (társasházban) 
Lakóház vendégszobával 
 Üdülők 
Üdülő (1-2 apartmannal)  
Üdülőház (3, vagy több apartmannal) 
 

 
1 parkolóhely / lakás 
0,6 – 0,7 ph / lakás 
1 ph/ lakás + 1 ph/vendégszoba 
 
 
1 ph / apartman 
0,5 ph/apartman 
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Kereskedelem 
Kereskedelmi egység (0-400 m2) 
Egyéb kereskedelem 

 
1ph / 30m2  eladótér, de legalább 2 ph 
 

Vendéglátás, szállás 
Apartmanház 
Helyi jelentőségű vendéglátás 
Térségi jelentőségű vendéglátás 
Gyermek- és ifjúsági szállás 
Szállodák 
Motelek 

 
0,2-0,8 ph/ vendégszoba 
1 ph/8-10 vendégférőhely 
1 ph / 5 vendégférőhely 
1ph / 20 ágy 
1 ph / 5 ágy 
1 ph / 2 ágy 

Irodaház 
igazgatási épület 

1 ph/ 30m2- 40 m2 alapterület 
1 ph/ 40m2 alapterület 

Egészségház, orvosi rendelő 1 ph/30m2 alapterület 

Ipari és kereskedelmi létesítmények 
Autószerelő műhelyek 

1 ph/60m2 alapterület, vagy 5 alkalmazott 
1 ph/5 javítóállás 
 

Közösségi és szórakoztató kulturális  
egység (Színház, mozi, koncertterem) 

1 ph/5m2 alapterület, vagy 
1ph/5 (10) férőhelyenként 

Raktárak 1 ph/100 m2 alapterület, vagy 
1 ph/ 5 alkalmazott 
 

Nagyméretű üzletek, 
bevásárlóközpontok   

1 ph/ 20m2 – 50 m2 alapterület 
1 ph/ 30m2 eladótér 

Templomok 1ph/5 látogató 
 

Temetők 1 ph/ 200 m2 alapterület 
 

Sportlétesítmények 
Stadionok 
Sportpályák 
Teniszpályák 
Fürdők 
Strandterület 
 

 
1ph/100 m2 csarnokterület + 1/10 férőhely 
1 ph/ 10 férőhely 
1 ph / 4 pálya 
1 ph/10 m2 alapterület, vagy 5 látogató 
1 ph/100 m2 alapterület, vagy 10 látogató 
 

Iskolák, nevelési intézetek 
Bölcsődék 
Óvodák 
Általános iskolák 
Középiskolák 
Továbbképző iskolák 
Egyetemek és akadémiák 
 

 
1 ph/csoportszoba + 1 ph 
1 ph/csoportszoba + 1 ph 
1 ph / osztályterem 
1 ph / 2 osztályterem, vagy 1 ph / 5tanár 
1 ph / 3 osztályterem 
1 ph/ 5 m2 előadóterem terület, vagy 5 
férőhely 

Egészségügyi intézmények 
Fekvőbeteg ellátó gyógykezelő egység 
Kórházak, öregotthonok 

 
1 ph /3 betegágy 
1ph/ 9 ágy 
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E) A Csehországban alkalmazott parkolási normák 

36. táblázat Parkolási normák Csehországban (parkolóhelyek biztosítandó száma) 

Ajánlott mutatók a tervezett parkolóhelyek számára vonatkozólag: 

Építmény funkciója Parkolásra 
vonatkozó egység 

Parkolási 
norma 

A parkolás a)  
rövid 
idő-

tartam  
% 

hosszú 
idő-

tartam 
% 

Lakóépület: 
- lakóház – társasház 
 
 

 
1 lakóhelyiség 
alapterület < 100 m2 
alapterület > 100 m2  

ph/lakás 
0,5  
1 
2 

 
- 
 
 

 
100 

 
 

- lakóház – családi ház 
 

 
alapterület < 100 m2 
alapterület > 100 m2 
 

1 
2 

 
 

 
 

- nyugdíjas otthon fekvőhely 1 ph/5 ágy   
- ifjúsági otthon  1 ph/15 ágy   
- munkásszálló  1 ph/3 ágy   
- főiskolai kollégium  1 ph/ 5 ágy   
Oktatási funkció:     
- bölcsőde, óvoda gyermek 1 ph/5 gyerek 90 10 
- általános iskola diák 1 ph/5 diák 80 20 
- középiskola, technikum diák c) 1 ph/10 diák 20 80 
- főiskola hallgató c) 1 ph/ 6 hallg. 20 80 
- felnőttképzés, előadóterem hallgató 1 ph/3 hallg.  20 80 
Kultúra, közösség, egyház d) :     
- mozi ülőhely c) 1 ph/6 hely 90 10 
- színház, koncertterem ülőhely 1 ph/4 hely  - 100 
- galéria, múzeum nézőtér m2  c) 1 ph/50 m2 50 50 
- könyvtár, csillagvizsgáló nézőtér m2  c) 1 ph/20 m2 50 50 
- bálterem, diszkó alapterület (m2) 1 ph/ 8 m2 50 50 
- állatkert terület m2  c) 1 ph/1000 m2 - 100 
- templom (paplak) ülőhely c) 1 ph/8 ülés 95 5 
- temetkezési csarnok, 
krematórium 

ülőhely 
1 ph/5 ülés 

 
100 - 

- temető terület m2 c) 1 ph/1000 m2 100 - 
Egészségügy:     
- kórház, szanatórium, klinika c, e, 

f) eü. személyzet 1 ph / 3 fő - 100 

 betegágy 1 ph/ 3 ágy 100 - 
- egészségügyi központ, rendelő 
c,f) eü. személyzet 1 ph/ 3 fő - 100 

 orvosi rendelő 1 ph/0,5 rend. 100 - 
Közigazgatás:     
- városi vagy állami jelentőségű 
intézmény 

irodahelyiség- m2 g,c) 1 ph/ 25 m2 50 50 

 irodahelyiség- m2 g,c) 1 ph/ 30 m2 70 30 
- helyi jelentőségű intézmény nézőtér- m2 1 ph/ 25 m2 80 20 
- biztosító, bank, posta vagy részleg c) 1 ph/ 1 részl. 90 10 
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Alacsony látogatottságú 
közigazgatás: 

    

cégigazgatóság, tervezőstúdió, 
intézmény 

irodahelyiség- m2 c, g) 1 ph/ 35 m2 20 80 

Kereskedelem f,h) :     
- egyedülálló üzlethelyiség értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 50 m2 90 10 
- bevásárlóközpont 
élelmiszerekkel 1000 m2 
értékesítési területig 

értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 30 m2 90 10 

- bevásárlóközpont 
élelmiszerekkel 1000 m2 
értékesítési terület felett 

értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 25 m2 90 10 

- vegyes bevásárlóközpont 5000 
m2 értékesítési területtel 

értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 25 m2 90 10 

- vegyes bevásárlóközpont 5000 – 
10000 m2 értékesítési területtel 

értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 20 m2 70 30 

- vegyes bevásárlóközpont 10000 
m2 értékesítési terület felett 

értékesítési ter.- m2 c, i) 1 ph/ 20 m2 60 40 

- bútorüzlet értékesítési ter.- m2 d, i) 1 ph/ 50 m2 90 10 
- autószalon értékesítési ter.- m2 d, i) 1 ph/ 25 m2 90 10 
- üzlet – építkezési és kertészeti értékesítési ter.- m2 d, i) 1 ph/ 40 m2 80 20 
Szolgáltatás:     
- kisipari munkák, javítás foglalkoztatott c) 1 ph/ 3 fő 90 10 
- autószerelő műhely munkaállás 1 ph/ 0,25 állás 50 50 
- benzinkút töltőállás 1 ph/ 4 állás 90 10 
- autómosó mosóberendezés 1 ph/ 0,3 mosó 90 10 
Vendéglátás d) :     

- 1. osztályba tartozó étterem 
vendégek által 
használt terület m2 c, j) 

1 ph/ 3 - 4 m2 60 40 

- 2. osztályba tartozó étterem  1 ph/ 4 - 6 m2 70 30 
- 3. osztályba tartozó étterem  1 ph/ 6 - 8 m2 80 20 
- 4. osztályba tartozó étterem  1 ph/ 8 - 10 m2 90 10 

- vendéglő, borospince 
vendégek által 
használt terület m2 c, j) 

1 ph/ 10–15 m2 60 40 

- fogadó 
vendégek által 
használt terület m2 c, j) 

1 ph/ 3 - 4 m2 90 10 

Szállás d)     
- hotel****, ***** fekvőhely c) 1 ph/ 2 ágy - 100 
- hotel*** fekvőhely c) 1 ph/ 3 ágy - 100 
- hotel** fekvőhely c) 1 ph/ 3 ágy - 100 
- ifjúsági szálló és hotel* fekvőhely c) 1 ph/ 4 ágy - 100 
- motel, faház, sátorozó hely szoba, sátor, faház c) 1 ph/ 1 egység - 100 
Sportlétesítmény nézőtérrel d, k) :     

- stadion (futball és hasonló) 
nézők által használt 
terület c) 

1 ph/ 12 – 15 
m2 

  

- csarnok 
nézők által használt 
terület c) 

1 ph/ 10 – 12 
m2 

  

- tenisz és hasonló 
nézők által használt 
terület c) 1 ph/ 8 - 10 m2   

Sportlétesítmény edzésre, 
szabadidős tevékenységre g,k)     
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- stadion látogatók c) 1 ph/ 2 fő   
- tornaterem, csarnok látogatók c) 1 ph/ 2 fő   
- tenisz és hasonló látogatók c) 1 ph/ 1 – 2 fő   
- bowling. minigolf pálya c) 1 ph/ 2–3 pálya   
- evezés hely csónak részére c) 1 ph/ 2 cshely   
- úszómedence 
- természetes fürdőhely 
- park 

látogatók c) 

látogatók c) 

terület m2 c) 

1 ph/ 4 – 8 fő 
1 ph/ 3 – 6 fő  
1 ph/ 10 000 m2 

  

Gyártás, raktározás, kiállítás:     
- gyártó vállalat foglalkoztatott c) 1 ph/ 4 fő   
- raktár foglalkoztatott c) 1 ph/ 4 fő   
- kiállítóterem d) terület m2 c) 1 ph/ 70-100 m2   
MEGJEGYZÉSEK: A táblázatban található mutatók az új építményekre vonatkoznak a települések 
történelmi magján (központján) kívül. 

a) rövid időtartamú parkolás – 2 óra időtartamig, hosszú időtartamú parkolás – 2 óra időtartam 
felett, 

b) rövid időtartamú, K+R típusú parkolás 10-15 perc időtartamig, 
c) a leálló és parkolóhelyek a táblázat alapján megállapított száma növelhető a helyi 

körülmények alapján motorkerékpárok és kerékpárok elhelyezéséhez, 
d) az elhelyezkedés és az intézmény jellege alapján az autóbuszok részére átlagos parkolóhely 

szám biztosítandó (hotel esetében 1-3 parkolóhely), valamint parkolóhelyeket kell 
fenntartani a taxik és tehergépjárművek részére is, 

e) ezen kívül ajánlott a leálló és parkolóhelyek elhelyezésénél mentőhelikopter leszállására 
alkalmas helyet is javasolni, 

f) a táblázat alapján megállapított parkolóhelyek kapacitása nem csökkentendő a kp 
tényezővel, 

g) az irodahelyiség területébe nem számítandó bele a folyosó, levéltár, konyha, szociális 
létesítmények, iratmásolásra kijelölt helyiségek és hasonlók. A tárgyalótermek a területük ½ 
részével számítandók. 

h) a bevásárlóközpont esetében az értékelés a településen való elhelyezkedés és a közösségi 
közlekedéssel való megközelíthetőség alapján kell történjen; a parkolóhelyek számát külön 
kell meghatározni hipermarketek és üzletcsarnokokban lévő üzletek esetében, 

i) az értékesítési területbe nem számítanak bele az átjárók, folyosók, áruraktárak, lépcsőházak, 
mozgólépcsők, mozgójárdák, toalettek és hasonlók, 

j) a vendégek által használt területbe csak az étkezőhelyiségek és csarnokok számítandók bele, 
nem kell számításba venni a ruhatárakat, folyosókat, toaletteket és hasonlókat, 

k) a különleges sportok esetén biztosítandó parkolóhelyek száma külön tanulmány alapján 
határozandó meg.  
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F) Az Egyesült Államokban alkalmazott helyi parkolási normák 

Seattle: [36] 

A városban részletesen kidolgozták az egyes területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási 

normákat: 

Egészségügyi intézmények  

Hosszú idejű parkolás esetén az alábbi számítási módszer alkalmazandó: 

a legnagyobb parkolási igénnyel járó órákban (csúcsórák) – a kórházban dolgozó orvosok 

80%-a + a nappali rendelések orvosainak 25 %-a + más dolgozók 30 %-a számára kell 

parkolóhelyet biztosítani. 

Rövid idejű parkoláshoz 1 ph/6 kórházi ágy számítandó. 

Oktatási intézmények: 

Hosszú idejű parkolás esetén az alábbi számítási módszer alkalmazandó: 

a hallgatók számának 15 %-a + alkalmazottak 30 %-a + az egyedülálló hallgatók 25 %-a és az 

összes házasságban élő hallgató számára 1parkolóhelyet kell biztosítani csúcsórában. 

Rövid idejű parkolás számításánál a hallgatók 5 %-át kell figyelembe venni (kivéve a 

kollégiumban lakókat).  

Múzeumok:  

1 ph / 22,5 m2 közhasználatú terület érték számítandó. 

Színház, előadóterem, vagy aula  

1 ph /18 m2 közönség számára fenntartott terület, amely nem foglalja magába a rögzített 

ülőhelyeket, + 1 ph/ 10 ülőhely.  

Nézőtérrel épített sportlétesítmények: 

20000 férőhely méretig – 1 ph/10 állandó ülőhely + 1 ph/9 m2 állóhely-terület 

20000 férőhelynél nagyobb létesítménynél - 1 ph/10 állandó ülőhely + 1 autóbusz parkolóhely 

/300 állandó ülőhely. 

 
 
Portland 
[34] 
Portland városában a parkolási normákat meghatározó rendelet legújabb módosítása 2011. 

január 7-én lépett érvénybe. A rendelet (és az általa szabályozott parkolási normák) 

messzemenően figyelembe veszik a fenntartható közlekedés alapelveit. 

- A várost 19 zónára osztották, mindegyik zónára minimum és maximum gépjármű-

elhelyezési igényt határoztak meg. Egyes zónákban a minimálisan biztosítandó 

parkolóhelyek száma: 0, kivéve a lakófunkció esetén.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



 172

- Lakófunkció esetén az igényelt parkolóhelyek csak az érintett ingatlanon belül helyezhetők 

el. Egyéb funkciók esetén, a közterületen biztosított parkolóhelyek maximum 100 m-re 

távolságra lehetnek az építménytől, amelyhez tartoznak. 

- A rendelet kedvezményt ad a jó közösségi közlekedéssel ellátott helyszíneken (ha 160 m-

nél közelebb van a megálló, és a csúcsórai járatsűrűség minimum 20 perc). 

- Külön előírások vannak a rosszabb közösségi közlekedési ellátottságú helyszínek esetén 

(ha a legközelebbi buszmegálló 400 m távolságnál messzebb, illetve a legközelebbi 

gyorsvasúti/METRO megálló 800 m-nél messzebb helyezkedik el, és csúcsidőben legalább 

20 percenként közlekednek a járatok), a maximális parkolóhely szám 25 %-kal növelhető. 

- Színházak esetén a parkolási igények számítására két módszer is alkalmazható (férőhelyek 

száma, illetve alapterület), 

- Fák megmaradása esetén (min. 30 cm átmérőjű fák vehetők figyelembe), minden ki nem 

vágott fa után 1 parkolóhellyel csökkenthető a megépítendő parkolóhelyek száma, de a 

csökkentés legnagyobb mértéke 10 %  lehet (minimum 4 parkolóállást biztosítani kell).  

- 20 parkolóhelynél nagyobb parkolófelületek esetén, intézményi, irodai és ipari területeken 

a parkolóhelyek legalább 5 %-át a közös autóhasználatú gépjárműveknek kell fenntartani 

reggel 9 h előtt. 

- Az előírt kerékpártároló helyeken felül biztosított kerékpárhelyek kiválthatják a gépjármű-

állások maximum 25 %-át (5 kphely = 1 ph), meglévő parkolóhelyek is átalakíthatók 

kerékpárok számára. 

- Különidejűség figyelembe vétele elfogadott. 

- Az előírások kitérnek a parkolóhelyek méretére és szükséges burkolataira, valamint a 

többlet-parkolóállások elhelyezhetőségére. 

-  

66. ábra  A többlet-parkolóállások lehetséges elhelyezése Portlandben  

   (Forrás: portlandonline.com) 
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Területhasználati funkció 
kiválasztása

Település méretének 
kiválasztása

Településszerkezeti zóna 
kiválasztása

Közösségi közlekedési 
ellátottság osztályba 

sorolása

Funkción belüli típus 
kiválasztása

Közúti 
megközelíthetőség 
osztályba sorolása

Nem motorizált 
közlekedési módok 

szerinti 
megközelíthetőség 

osztályozása

Parkolási igény 
számolása

Forgalomkeltés 
ellenőrzése

Végleges parkolószám 
meghatározása

61. ábra

PARKOLÁSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTETT 
FOLYAMATÁBRÁJA

Különidejűség 
figyelembe vétele

Megfelel

Nem felel meg
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Lakó- és üdülőegység

Kereskedelmi egység

Szálláshely

Vendéglátó egység

Bölcsőde, óvoda, iskola

Felsőfokú oktatási egység

Egyéb közösségi kulturális 
egység

Egyéb művelődési egység

Sportolás, strandolás célját 
szolgáló egység

Igazgatási, ellátó, szolgáltató 
egység

Fekvőbeteg ellátó, 
gyógykezelő egység

Ipari egység

Közforgalmú személy-
közlekekedési egység

Raktározási egység

Egyéb rendeltetési egység

Közösségi zöldfelület

Öregotthon

Lakás

Üdülő

Élelmiszerker.

Egyéb keresk.

Bevásárlókp.

Bölcsőde, óvoda

Általános iskola

Középiskola

Autóbuszmegálló

Stadion

Strand

Vasúti megálló

Iroda

Egyéb funkció

Nagyváros

Középváros

Kisváros

Településszerkezeti zóna 
meghatározása

Településközpont

Átmeneti zóna

Külső zóna

Kiváló

Közepes

Gyenge

Kiváló

Közepes

Gyenge

Kiváló

Közepes

Gyenge

Település 
nagyságának 

meghatározása

Közösségi 
közlekedési 
ellátottság

Közúti 
megközelíthetőség

Nem motorizált 
megközelíthetőség

Funkció meghatározása

Redukált 
parkolási 

norma

Forgalomkeltés ellenőrzése

Parkolási norma módosítása

Parkolószám számolása

Végleges parkolószám 
meghatározása

Hajóállomás

Megfelel

Különidejűség 
figyelembe vétele

Sportpálya

62. ábra

MODELL A PARKOLÁSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA

Nem felel 
meg
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7. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat bruttó nettó 1 ph/lakás

1. társasház
Budapest, II., 
Gyorskocsi u 44. nagyváros átmeneti

lakóút, gyűjtőút mellett, 
kiterjedt, forgalmas 
úthálózat

Metro, HÉV, villamos, busz megálló 300 
m-en belül szűk járdák, közelben kerékpárút 5 13 5/13=0,38

a közterületi parkolóhelyek 
díjfizetés ellenében mások 
által is használhatók

2.

társasház 
(lakótelepi 
panelház)

Budapest XI 
kerület, Fehérvári 
út - Etele út nagyváros átmeneti

nagyforgalmú főútvonalak 
találkozásánál

villamos és buszmegállók 300 méteren 
belül, vasúti pályaudvar 1300 m 
távolságban

gyalogos kapcsolat megfelelő, 
kerékpáros infrastruktúra hiányzik 246 540

246/540=  
0,45

3. társasház

Budapest, XIII 
kerület, Kárpát u. 
1. nagyváros átmeneti

közepes forgalmi 
terhelésű,  egyirányú 
lakóutca

busz- és trolibusz megállóhely 300 m-
en belül, villamos és METRO-
megállóhely, vasútállomás 800 méteren 
belül

szűk, kétoldali gyalogosjárda, 
kerékpárút 300 méteren belül 45 58 45/58 =0,78

parkolóállások 
mélygarázsban, egy részük 
más célra értékesített

4.

társasház 
(lakótelepi 
panelház) Budapest, IV. ker. nagyváros átmeneti gyűjtőútról nyíló lakóút

300 méteren belül több buszmegálló, 
500 méter távolságban villamosmegálló, 
1500 méteren belül vasútállomás

megfelelő kiépítés,  de nem a 
burkolatoknak megfelelően 
használják a lakók, kerékpárút a 
közelben 100 220 0,45

Káposztásmegyeri lakótelep, 
négyemeletes panelházak, 
inkább szabálytalanul, de a 
házak közvetlen közelében 
parkolnak a lakók

5.

"Faluház" 
lakótelepi 
társasház

Budapest, 
III.kerület nagyváros átmeneti

nagyforgalmú főútról nyíló 
gyűjtőút

Busz- és villamosmegállók 150 méteren 
belül, HÉV-megálló 600 méteren belül

Megfelelő szélességű 
gyalogjárda, parkban 
gyalogösvények, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

310 (100 ph 
P+R-ként 
használt) 450

210/450 = 
0,47

6. társasház
Budapest XXII. 
kerület nagyváros

városközpont 
(kerületkp)

nagyforgalmú (egyirányú 
forgalommal terhelt) II. 
rendű főút

busz- és villamosmegálló 200 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 36 40 36/40=0,9

a kiépített közterületi 
parkolófelületek többcélú 
használatban vannak

7.

társasház 
(lakótelepi 
panelház)

Budapest, XXI. 
kerület nagyváros átmeneti

nagyforgalmú főútról nyíló 
lakóút

buszmegálló 200 méteren belül, HÉV-
megálló 500 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra hiányzik 120 256

120/256=0,4
6

8. lakópark
Budapest, XVIII. 
ker nagyváros külső zóna

jelentős forgalmú útról nyíló 
lakóút

villamos- és buszmegálló 100 méteren 
belül, METRO-állomás 1000 méter 
távolságban, vasútállomás 300 méteren 
belül

egyoldali rossz állapotú 
gyalogjárda, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 50 50 50/50 = 1,00

3 éve épült lakópark, felszíni 
parkolóállások

9.
lakótelepi tömb 
(társasházak) Győr nagyváros átmeneti

főút és gyűjtőutak által 
határolt lakótömb buszmegálló 300 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1019 1425

1019/1425 = 
0,72

10. lakótelep Veszprém középváros      átmeneti
határoló, nagyforgalmú 
főutak, átmenő gyűjtőutak

minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló, több járat 

széles gyalogjárdák, parkok, 
kerékpározásra alkalmas 
útfelületek

3621 
(többségébe
n közterületi 

parkolók)

8669 (lakó 
és egyéb 
kiszolgáló 

funkciókhoz
)

3621/8669 = 
0,42

Jutasi lakótelep, 
városközponttól való 
távolság: 1500 m

11. lakótelep Veszprém középváros      átmeneti
határoló, nagyforgalmú 
főutak

minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló, több járat 

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárutak 
vannak 1505 2124

1505/2124 = 
0,71

Cholnoky lakótelep, 
városközponttól való 
távolság: 1000 m

12. lakótelep Veszprém középváros      átmeneti határoló gyűjtőút, lakóutcák
minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló

széles gyalogjárdák, 
kerékpározásra alkalmas 
útfelületek 204 1032

204/1032 = 
0,20

Hóvirágtelep, egyetemi 
területek mellett

13. lakótelep Veszprém középváros      átmeneti lakóutca-hálózat
minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 1069 1305

1069/1305 = 
0,82 Egry József utcai lakótelep

14. lakótelep Veszprém középváros      átmeneti határoló gyűjtőút
minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 80 175

90/175 = 
0,51 Stadion utcai lakótelep

15. lakótelep Veszprém középváros      

átmeneti és 
külső zóna 
határa határoló főút és gyűjtőút

minden lakáshoz 300 méteren belül 
buszmegálló

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 275 422

275/422 = 
0,65

Endrődi Sándor lakótelep, 
városközponttól mért 
távolság: 800 m

16. társasház Dunakeszi középváros átmeneti
települési főútról nyíló 
feltáró út

helyközi busz megállója 200 méteren 
belül, vasútállomás 300 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

10 garázs + 
37 belső 
parkoló 62 47/62 = 0,76  

Lakófunkció

Település Épület területe
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8. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat bruttó nettó

1.
Westend City 
center Budapest, XIII. nagyváros átmeneti főútról kétirányból

METRO 50 m, villamos- 100 m, 
buszmegálló 50 m távolságban

megfelelő, biztonságos 
gyalogoskapcsolatok, kerékpáros 
létesítmény nincs 94000 m2 44800 m2 3500 2240

3500/2240 = 
1,56

közlekedési csomópontban 
(intermodalitás)

2.
Árkád 
üzletközpont Budapest, XIV. nagyváros átmeneti főútről és gyűjtőútról

METRO 100 m, villamos-, HÉV- 50 m, 
buszmegálló 50 m távolságban

megfelelő, biztonságos 
gyalogoskapcsolatok, kerékpáros 
létesítmény nincs 45000 m2 1300 2250

1300/2250 = 
0,58

közlekedési csomópontban 
(intermodalitás)

3. Campona Budapest, XXII. nagyváros átmeneti főút mellett
több buszjárat megállója 50 m 
távolságban

megfelelő, biztonságos 
gyalogoskapcsolatok, kerékpáros 
létesítmény nincs 87000 m2 40000 m2 1800 2000

1800/2000 = 
0,90

4. Aréna Pláza Budapest, IX. nagyváros átmeneti főút mellett
buszjárat megállója 100 m, pályaudvar 
300 m távolságban

egyoldali gyalogosjárda, 
kerékpáros létesítmény nincs 122000 m2 64000 m2 2800 3200

2800/3200 = 
0,88

5. MOM-Park Plaza Budapest, XII. nagyváros városközponti főút mellett
 villamos- és buszmegállók 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 30000m2 20000m2 1540 1000

1540/1000 = 
1,54

6. Mammut üzletház Budapest, II. nagyváros városközponti főút mellett
 villamos- és buszmegállók 100 m, 
METRO megálló 200 m távolságban

keskeny gyalogjárdák, kerékpárút 
100 m távolságban 103000 m2 57000 m2 1200 2850

1200/2850 = 
0,42

7. Skála Budapest, VIII. nagyváros városközponti
főút mellett, gyűjtőútról 
megközelíthető

METRO-, villamos- és buszmegálló 100 
m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 5600m2 144 280

144/280 = 
0,51

8.
TESCO 
hipermarket Csorna kisváros átmeneti főút mellett helyközi buszmegálló 50 m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 3390 m2 216 170

216/170 = 
1,27

9. Üzletház Budapest XI. nagyváros átmeneti főút mellett
több buszjárat megállója 150 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 4200 m2 3000m2 180 150

180/150 = 
1,2

10.
Alphapark 
Üzletház Keszthely kisváros átmeneti főút mellett

helyközi buszmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 14000 m2 10000 m2 520 500

520/500 = 
1,04

11. Stop Shop Budapest, II. nagyváros átmeneti főút mellett
 villamos- és buszmegállók 200 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 300 m távolságban 7000 m2 5000m2 280 250

280/250 = 
1,12

12. Aldi Budakeszi kisváros külső
országos főút átkelési 
szakasza mellett

helyközi buszmegálló 150 m 
távolságban

hiányos gyalogos létesítmények, 
kerékpárút nincs 1760 m2 1100 m2 138 55

138/55 = 
2,51 bővítés tervezett

13. Lidl Budapest, XIX. nagyváros átmeneti
főúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló útról

 villamos- és buszmegállók 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 1820 m2 1270 m2 111 64

111/64 = 
1,73

14. Lidl Szeged nagyváros átmeneti főút mellett buszmegálló 100 m távolságban
hiányos gyalogoslétesítmények, 
kerékpárút 100 m távolságban 1965m2 1375m2 103 69

103/69 = 
1,49

15. Spar Érd középváros átmeneti főút mellett buszmegálló 150 m távolságban
gyalogjárdák megfelelők, 
kerékpározásra alkalmas közút 800 m2 560m2 36 28 36/28 = 1,29

16. Penny market Budapest, XX. nagyváros városközponti
főutcával párhuzamos 
mellékutca buszmegálló 150 m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 100 m távolságban 740 m2 520 m2 42 26 42/26 = 1,62

17. Penny áruház Pécel kisváros városközponti gyűjtőút mellett
buszmegálló 50 m, vasútállomás 300 m 
távolságban

hiányos gyalogosfelületek, 
kerékpárút nincs 900 m2 580 m2 57 29 57/29 = 1,97

18. PLUS Kőszeg kisváros átmeneti gyűjtőút mellett
helyközi buszmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 1200 m2 840 m2 61 42 61/42 = 1,45

19. PLUS Dunaharaszti kisváros városközponti főút mellett
helyközi buszmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 720 m2 500 m2 71 25 71/25 = 2,84

20.
SPAR 
szupermarket Kaposvár középváros városközponti főút mellett buszmegálló 100 m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 1253m2 877 m2 56 44 44/56 = 1,27

21.  Bevásárlóudvar Budapest, XIV. nagyváros átmeneti főútról megközelíthető buszmegálló 100 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 200 m távolságban 2360 m2 1664 m2 122 84

122/84 = 
1,45

22. üzletsor Tahitótfalu kisváros városközponti főút mellett helyközi buszmegálló 50 m távolságban
hiányos gyalogosfelületek, 
kerékpárút 300 m távolságban 750 m2 540m2 42 27 42/27 = 1,56

egyéb funkciókhoz is 
használják a parkolót

23. üzletsor Nagykőrös középváros átmeneti
országos főút átkelési 
szakasza mellett

helyközi buszmegálló 150 m 
távolságban

hiányos gyalogosfelületek, 
kerékpárút 150 m távolságban 1600 m2 1120m2 81 56 81/56 = 1,45

24. Piac Mezőkövesd kisváros átmeneti gyűjtőútról megközelíthető helyközi buszmegálló 50 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros létesítmény nincs 1900 m2 1330 m2 35 67 35/67 = 0,52

piaccsarnok, időszakos 
használat

Kereskedelmi egységek

Település Épület területe
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9. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat bruttó nettó 1 ph/20m2

1.
Kőrösi Csoma 
Általános Iskola Budapest, IX. nagyváros átmeneti

lakóutca mellett, közvetlen 
főúti kapcsolattal Metro és buszmegálló 300 m-en belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 2700 m2 1620 m2 15 81 15/81 = 0,19

dolgozók száma: 49 fő, 
diákok: 367 fő, parkolási 
lehetőség csak közterületen

2. Általános Iskola Budapest, XVIII. nagyváros külső
lakóutca mellett, közvetlen 
főúti kapcsolattal

busz- és villamosmegállók 200 m-en 
belül,

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 2250 m2 1360 m2 20 68 20/68 = 0,29

parkolási lehetőség csak 
közterületen

3.
Szabó Lőrinc 
Általános iskola Balassagyarmat középváros

külső 
(kertváros) gyűjtőút mellett

helyi buszjáratok megállói 200 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 842 m2 648 m2 32 33 32/33 = 0,97

parkolóhelyek belső udvaron 
és közterületen

4. Általános Iskola Dunakeszi középváros átmeneti
lakótelepi kiszolgáló út 
mellett

helyi buszjárat megállója 200 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 1950 m2 1170 m2 25 59 25/59 = 0,42

lakótelep iskolája, parkolás 
közterületen

5.
Huzella Általános 
Iskola Göd kisváros átmeneti

egyirányú kiszolgáló út 
mellett

helyközi buszjárat megállója 300 
méteren, vasúti megálló 500 méteren 
belül

kesekeny gyalogjárdák, 
kerékpáros útvonal az iskola előtt 1640 m2 1060 m2 30 53 30/53 = 0,57

parkolási lehetőség csak 
közterületen

6. Általános Iskola Kistelek kisváros városközponti főút mellett
helyközi buszjárat megállója 200 
méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1200 m2 780 m2 32 39 32/39 = 0,82

parkolási lehetőség csak 
közterületen, három éve 
felújított épület

7.
Berzsenyi Dániel 
Gimnázium Budapest nagyváros átmeneti

főútról nyíló kiszolgáló út 
mellett

trolibusz- és buszmegálló 50 m 
távolságban, METRO 300 m 
távolságban

megfelelő gyalogos 
infrastruktúra, kerékpárút 100 m 
távolságban 2400 m2 1560 m2 35 78 35/78 = 0,45

parkolási lehetőség csak 
közterületen, díjfizetős 
zónában

8.
Radnóti 
Gimnázium Budapest nagyváros átmeneti

főútról nyíló kiszolgáló út 
mellett

busz- és trolibuszmegállók 200 m-en 
belül

keskeny gyalogjárda, kerékpárút 
200 m távolságban 6200 m2 3720 m2 30 186

30/186 = 
0,16

általános és középiskola, 
parkolási lehetőség csak 
közterületen

9.
Szent István 
Gimnázium Budapest nagyváros átmeneti főút mellett trolibuszmegálló 50 méteren belül

keskeny gyalogjárda, kerékpárút 
200 m távolságban 3000 m2 1860 m2 20 93 20/93 = 0,22

parkolási lehetőség csak 
közterületen

10.
Lovassy László 
Gimnázium Veszprém középváros városközpont főútról nyíló lakóút mellett

helyi buszjárat megállója és pályaudvar 
150 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1600 m2 1040 m2

20 (10 állás 
közterületen

) 52 20/52 = 0,38
dolgozók száma: 62 fő, 
diákok száma: 490 fő

11.
Vetési Albert 
Gimnázium Veszprém középváros külső gyűjtőút mellett

helyi buszjárat megállója 150 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 820 m2 630 m2

23 (belső 
parkolók) 32 23/32 = 0,72

dolgozók száma: 64 fő, 
diákok száma: 620 fő

12.
Gazdasági 
Szakközépiskola Baja középváros átmeneti

lakóutca, közvetlen 
kapcsolat a főúthálózattal

helyi buszjárat megállója 300 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 1100 m2 770 m2 20 39 20/39 = 0,51

dolgozók száma: 65 fő, 
diákok száma: 480 fő

13.
Madách 
Gimnázium Vác középváros külső

országos főútról nyíló 
kiszolgáló út

helyközi buszjárat megállója 150 
méteren belül

széles gyalogjárda, kerékpárút 
150 m távolságban 2100 m2 1365 m2 60 69 60/69 = 0,87

dolgozók száma: 60 fő, 
diákok száma: 640 fő

14.
Radnóti 
Gimnázium Dunakeszi középváros városközpont gyűjtőút mellett

helyi buszjárat megállója 300 méteren 
belül, vasútállomás 600 méteren 
távolságban

keskeny gyalogjárda, kerékpárút 
200 m távolságban 1440 m2 940 m2

23 
(közterülete

n) 47 23/47 = 0,49

regionális jelentőségű iskola, 
dolgozók száma: 54 fő, 
diákok száma: 650 fő

15.
Energetikai 
Szakközépiskola Paks kisváros városközpont főútról mellett

helyi buszjárat megállója 50 méteren 
belül

keskeny gyalogjárda, kerékpárút 
az iskola előtt 2300 m2 1380 m2

45 (30 állás 
közterületen

) 69 45/60 = 0,75
dolgozók száma: 90 fő, 
diákok száma: 540 fő

16.
Református 
Gimnázium Szentendre kisváros átmeneti országos főút mellett

helyi és helyközi buszmegálló 100 
méteren belül

keskeny gyalogjárdák, kerékpárút 
könnyen elérhető 780 m2 600 m2

20 (11 állás 
a tanárok 
számára) 30 20/30 = 0,67

dolgozók száma: 43 fő, 
diákok száma: 360 fő

Általános és középiskolák

Település Épület területe
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10. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat fő
1 ph / 5 
férőhely

1. Madách Színház Budapest, VII. nagyváros városközpont főút mellett

villamos-, busz- és troli megálló 150 
méteren, METRO megálló 500 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1084 30 217

30/217 = 
0,14

csak közterületi 
parkolóhelyek (fizető övezet)

2.

Pataky  
Művelődési 
Központ Budapest, X. nagyváros átmeneti főút mellett

villamos- és buszmegálló 50 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 686 110 138

110/138 = 
0,80 közterületi parkolóhelyek

3. Nemzeti Színház Budapest nagyváros átmeneti főút mellett
HÉV-megálló 300 m, buszmegálló 100 
m távolságban

gyalogos és kerékpáros 
létesímények hiányosak 869 250 174

250/174 = 
1,44

4. Színház Pécs nagyváros városközpont gyalogos zónában buszmegálló 300 méteren belül
jól kiépített gyalogos zónában , 
kerékpáros infrastruktúra nincs 930 16 186

16/186 = 
0,09

5. Színház Békéscsaba nagyváros városközpont kiszolgáló út mellett
buszmegálló 300 m, vasútállomás 800 
m távolságban

gyalogos zóna mellett, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 420 36 84 36/84 = 0,43

12 belső udvari parkolóhely, 
a többi közterületen, nem 
kizárólagos

6.
Művelődési 
Központ Balassagyarmat középváros városközpont főút mellett buszmegálló 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 220 38 44 38/44 = 0,86 iskola is működik

7. Színház Veszprém középváros városközpont főút mellett buszmegálló 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 350 25 70 25/70 = 0,36

zárt parkoló, nézők számára 
közterületi lehetőség

8.
Művelődési 
Központ Hatvan középváros városközpont

főtúhoz kapcsolódó 
kiszolgáló út mellett buszmegálló 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 240 15 48 15/48 = 0,31

9.
Művelődési 
Központ Vác középváros városközpont főút mellett

buszállomás 150 méteren, HÉV-
megálló 200 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárút 400 m 
távolságban 480 52 96 52/96 = 0,54

10.
Művelődési 
központ Gödöllő középváros átmeneti főút mellett

buszállomás 150 méteren, HÉV-
megálló 200 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 630 96 126

96/126 = 
0,76

11.
Művelődési 
központ Érd középváros városközpont gyűjtőút mellett buszmegálló 100 méteren belül

hiányos gyalogos, hiányzó 
kerékpáros létesítmények 380 26 76 26/76 = 0,34

12.
Művelődési 
Központ Balatonfüred kisváros városközponti kiszolgáló út mellett buszmegálló 150 méteren belül

biztonságos gyalogjárdák, 
kerékpárút 150 m távolságban 160 16 32 16/32 = 0,5 korlátozott forgalmú zónában

13. Művelődési Ház Göd kisváros átmeneti főút mellett
buszmegálló 300 méteren, vasútállomás 
500 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárút 100 m 
távolságban 240 15 48 15/48 = 0,31

14. Művelődési Ház Paks kisváros átmeneti gyűjtőút mellett buszmegálló 50 méteren belül
gyalogos létesítmények 
megfelelőek,kerékpárút nincs 360 72 70 70/72 = 0,97 

közterületi parkolók a 
közelben

15. Művelődési Ház Solymár kisváros városközpont gyűjtőút mellett buszmegálló 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 180 14 36

14/36 =     
0,39

parkolók nem kizárólagos 
használatúak

16. Művelődési Ház Budakalász kisváros átmeneti főút mellett buszmegálló 50 méteren belül
gyalogos létesítmények 
megfelelőek,kerékpárút nincs 250 28 50 33/50 = 0,66

17. Művelődési Ház Fót kisváros városközpont főút mellett buszmegálló 50 méteren belül
keskeny gyalogjárdák, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 280 22 56 22/56 = 0,39

Település Férőhely

Művelődési létesítmények
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11. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat fő
1 ph/5 

férőhely

1.
Beltéri 
sportpályák Budapest, XV. nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett buszmegálló 150 méteren belül

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 400 60 80 60/80 = 0,75

2. Jégcsarnok Budapest, IV. nagyváros külső
főútról nyíló kiszolgáló út 
mellett

buszmegálló 50 méteren, 
vilamosmegálló 400 méteren belül

gyalogoskapcsolat: jó, kerékpárút 
200 m távolságban 2000 145 400

145/400 = 
0,36

8 parkolóállás autóbuszok 
számára

3.
Rába ETO 
stadion Győr nagyváros külső főút mellett buszmegálló 150 méteren belül

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 16000 2000 3200

2000/3000 =  
0,67 regionális jelentőség

4. Sportcsarnok Veszprém középváros külső főút mellett helyi busz megállója 300 méteren belül
hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 50 méter távolságban 5100 800 1020

800/1020 = 
0,78

16 parkolóállás autóbuszok 
számára, regionális 
jelentőség

5.
Alba Regia 
Sportcsarnok Székesfehérvár középváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 300 méteren belül

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 1400 60 280

60/280 = 
0,21

a parkolók nem kizárólagos 
használatúak

6. Uszoda Eger középváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 100 méteren belül
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 1500 35 300

35/300 = 
0,12 8 évvel ezelőtt épült

7. Stadion Paks kisváros külső főút mellett
helyközi busz megállója 100 méteren 
belül

hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 2500 78 500

78/500 = 
0,16 

parkoló 4 évvel ezelőtt 
kiépítve

8.
Iskolai 
sportcsarnok Paks kisváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 200 méteren belül

biztonságos 
gyalogoskapcsolatok, kerékpárút 
50 m távolságban 500 86 100

86/100 = 
0,86

9.
Dagály 
Strandfürdő Budapest nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett

buszmegálló 50 méteren, 
villamosmegálló 300 méteren, METRO 
800 méteren belül

gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpárút a bejárat előtt 800 95 160

95/160 = 
0,59 közterületi parkolófelületek

10. Strandfürdő Győr nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 100 méteren belül
gyalogoskapcsolat: jó, kerékpárút 
200 m távolságban 800 175 160

175/160= 
1,09

11. Strandfürdő Cegléd középváros külső kiszolgáló út mellett
helyközi busz megállója 100 méteren 
belül

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 4000 98 800

98/800 = 
0,12

parkoló 6 évvel ezelőtt 
kiépítve

12. Strandfürdő Csopak kisváros átmeneti gyűjtőút mellett
buszmegálló és vasútállomás 400 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút a strand előtt 1200 450 240

450/240 = 
1,88

idényben további 100 
ideiglenes parkolóállás

13. Strandfürdő Zalakaros kisváros városközponti
(parkolók) kiszolgáló út 
mellett

helyközi busz megállója 100 méteren 
belül

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpározásra alkalmas közutak 6000 250 1200

250/1200 = 
0,21

100 kiépített parkolóállás + 
150 férőhely ideiglenesen 
zöldfelületen

14. Strandfürdő Göd kisváros külső kiszolgáló út mellett
helyközi busz megállója 300 méteren 
belül

hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 300 m távolságban 500 85 100

85/100 = 
0,85

15. Strandfürdő Paks kisváros külső kiszolgáló út mellett buszmegálló 150 méteren belül
gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 1500 60 300 60/300 =0,2

16. Strandfürdő Mórahalom kisváros városközponti főutak mellett
helyközi busz megállója 50 méteren 
belül

gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 600 20 120

20/120 = 
0,17

saját parkoló nincs, 
közterületi parkolók 200 
méteren belül

Sportolásra, strandolásra szolgáló létesítmények

Település Férőhely
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12. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat bruttó nettó
1 ph/10 m2 

nettó terület

1.
Polgármesteri 
Hivatal Budapest ,XXIII. nagyváros városközpont főút mellett Busz és HÉV megállói 50 méteren belül

keskeny járdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

358 m2 16 36 16/36 = 0,44
P+R parkolóként is 
funkcionál

2. Okmányiroda Budapest, XI. nagyváros városközpont főút mellett
busz- és villamosmegállók 50 méteren 
belül

nem megfelelő gyalogjárdák, 
hiányzó kerékpáros infrastruktúra

980 m2 20 98 20/98 = 0,20
belső, udvari parkoló

3.
Polgármesteri 
Hivatal Pécs nagyváros városközpont gyalogos övezet

helyi autóbusz megállója 200 m 
távolságban

jól kiépített gyalogos övezet, 
kerékpáros infrastruktúra nincs

2280 m2 1600 m2 20 160
20/160 = 

0,13
belső parkoló + távolabb 
közterületen fizető parkolók

4.
Polgármesteri 
Hivatal Győr nagyváros városközpont gyűjtőút mellett

helyi autóbusz megállója 50 m, 
vasútállomás 100 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

3000 m2 2200 m2 48 220
48/220 = 

0,22

további közterületi 
parkolóhelyek a 
vasútállomásnál

5.
Polgármesteri 
Hivatal Veszprém középváros városközpont korlátozott forgalmú övezet

helyi autóbusz megállója 300 m 
távolságban

keskeny gyalogos felületek, 
kerékpáros infrastruktúra nincs

4100 m2 2460 m2 15 246
15/246 = 

0,06

korlátozott használatú 
parkolóállások, további 
közterületi parkolók

6.
Polgármesteri 
Hivatal Hatvan középváros városközpont

gyűjtőúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló út autóbuszpályaudvar 150 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

2300 m2 1500 m2 38 150
38/150 = 

0,25
15 parkolóállás telken belül, 
korlátozott használatú

7. Megyeháza Balassagyarmat középváros városközpont
országos közút átkelési 
szakasza mellett

helyközi autóbusz megállója 100 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

600 m2 480 m2 20 48 20/48 =0,42 10 parkolóállás telken belül, 
korlátozott használatú

8.
Polgármesteri 
Hivatal Érd középváros városközpont

országos közút átkelési 
szakasza mellett

helyi autóbusz megállója 50 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

900 m2 580 m2 18 58 18/58 = 0,31
parkolók közterületen

9.
Polgármesteri 
Hivatal Vác középváros városközpont gyalogos övezet

helyi autóbusz megállója 150 m 
távolságban

jól kiépített gyalogos övezet, 
kerékpárút 100 m távolságban

1700 m2 1050 m2 18 105
18/105 = 

0,17
csak közterületi parkolási 
lehetőség, dolgozóknak is

10.
Polgármesteri 
Hivatal Budaörs középváros városközpont

főúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló út

helyi autóbusz megállója 100 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

3800 m2 2100 m2 100 210
100/210 = 

0,48

5 éve épült,55 parkolóállás 
felszínen, 45 férőhely 
mélygarázsban

11.
Polgármesteri 
Hivatal Gödöllő középváros városközpont kiszolgáló út mellett

autóbuszmegálló 100 m, HÉV-megálló  
200 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

2100 m2 1360 m2 105 136
105/136=  

0,77
parkolók közterületen, más 
funkciókhoz is használhatók

12.
Polgármesteri 
Hivatal Paks kisváros városközpont kiszolgáló út mellett

helyi autóbusz megállója 50 m, 
buszpályaudvar 300 m távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárút 50 m 
távolságban

2400 m2 1440 m2 18 144
18/144 = 

0,13

kizárólagos használatú 
parkoló+ további közterületi 
parkolók

13.
Polgármesteri 
Hivatal Fót kisváros városközpont főút mellett

helyi autóbusz megállója 50 m 
távolságban

keskeny gyalogos felületek, 
kerékpáros infrastruktúra nincs

540 m2 350 m2 10 35 10/35 = 0,29
parkolók közterületen

14.
Polgármesteri 
Hivatal Budakalász kisváros városközpont

főúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló út mellett

helyi autóbusz megállója 150 m, HÉV 
megálló 400 m távolságban

keskeny járdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

960 m2 670 m2 10 67 10/67 = 0,15
parkolók közterületen

15.
Polgármesteri 
Hivatal Göd kisváros városközpont főút mellett helyi autóbusz megállója a bejáratnál

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárút 200 m 
távolságban

800 m2 560 m2 40 56 40/56 = 0,71

16.
Polgármesteri 
Hivatal Csopak kisváros városközpont kiszolgáló út mellett

helyközi autóbusz megállója 100 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpározásra 
alkalmas közutak 

310 m2 200 m2 24 20 24/20 = 1,20
3 éve átadott épület

17.
Polgármesteri 
Hivatal Pétervására kisváros városközpont

országos közút átkelési 
szakasza mellett

helyközi autóbusz megállója 100 m 
távolságban

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs

1308 m2 916 m2 13 92 13/92 = 0,14

Igazgatási intézmények

Település Épület területe
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13. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat
ágyszám 

(db)
1 ph/4 

betegágy

1.
Uzsoki utcai 
Kórház Budapest nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett

trolibuszmegálló 50 méteren belül, 
villamos és buszmegálló 200 m-en belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 850

210 (saját 
parkoló) 213

210/213 = 
0,99

területi jelentőségű 
intézmény, további 
közterületi parkolók

2.
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház Budapest nagyváros átmeneti

főúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló út mellett villamos és buszmegálló 150 m-en belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 792

90 (belső) + 
40 

közterületi 198
130/198 = 

0,66 

3. MÁV-Kórház Budapest nagyváros átmeneti forgalmas gyűjtőút mellett
trolibuszmegálló 100 méteren belül, 
buszmegálló 200 m-en belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpárút 200 
méteren belül 249

40 (belső) + 
20 

közterületi 63 60/63 = 0,95
regionális jelentőségű 
intézmény

4. Korányi Kórház Budapest nagyváros külső forgalmas főút mellett buszmegálló a bejáratnál
gyalogos- és kerékpáros 
infrastruktúra nincs a főút mellett 626 65 157

65/157 = 
0,41

regionális jelentőségű 
intézmény

5. Dél-Pesti Kórház Budapest nagyváros külső gyűjtőút mellett buszmegálló a bejáratnál

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1288 420 322

420/322 = 
1,30

regionális jelentőségű 
intézmény, parkolás 
szakrendelőkhöz is

6. Megyei Kórház Debrecen nagyváros átmeneti
főthoz kapcsolódó gyűjtőút 
mellett helyi busz megállója a bejáratnál

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1319 240 330

240/330= 
0,73 parkolás szakrendelőkhöz is

7. Megyei Kórház Pécs nagyváros városközpont
városközpontot határoló 
főút mellett helyi busz megállója 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1707 35 427

35/427 = 
0,08

regionális jelentőségű 
intézmény

8. Megyei Kórház Eger középváros átmeneti főút mellett helyi busz megállója 50 méteren belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 563 110 141

110/141 = 
0,78

regionális jelentőségű 
intézmény

9. Megyei Kórház Veszprém középváros városközpont
főúthoz kapcsolódó 
gyűjtőút mellett

helyi busz megállója 50 méteren belül, 
buszpályaudvar 300 m távolságban 

szűk gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1123 174 281

174/281 = 
0,62 117 belső parkoló

10. Megyei Kórház Salgótarján középváros átmeneti
főút átkelési szakasza 
mellett helyi busz megállója 50 méteren belül

szűk gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 663 45 166

45/166 = 
0,27

közterületi parkolók száma: 
25

11. Szívkórház Balatonfüred kisváros átmeneti
védett övezetben, 
kiszolgáló út mellett

helyi busz megállója 300 méteren belül, 
vasútállomás 800 m távolságban

kiépített, széles gyalogos 
útvonalak, kerékpárút 100 m 
távolságban 427 20 107

20/107 = 
0,19

díjköteles közterületi 
parkolók

12. Megyei Kórház Szentes középváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 50 méteren belül
szűk gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 417 88 105

88/105 = 
0,84

regionális jelentőségű 
intézmény

13.
Flór Ferenc 
Kórház Kistarcsa kisváros külső országos főút mellett

helyközi busz megállója 50 méteren 
belül

gyalogos infrastruktúra a főút 
mellett nincs, kerékpárút 150 m 
távolságban 810 420 203

420/203= 
2,1

regionális jelentőségű 
intézmény

14. Megyei Kórház Marcali kisváros átmeneti főút mellett
helyközi busz megállója 50 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 270 65 68 65/68 = 0,96 parkolás szakrendelőkhöz is

15.
Jávorszky 
Kórház Vác középváros külső

gyűjtőúthoz kapcsolódó 
kiszolgáló út mellett

helyközi busz megállója 50 méteren 
belül

gyalogos létesítmények 
megfelelőek, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 565 160 142

160/142 = 
0,89 parkolás szakrendelőkhöz is

Egészségügyi intézmények

Település Férőhely
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14. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés (egyéb) Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat fő változó

1.
Nyugati 
Pályaudvar Budapest, XIII. nagyváros városközponti főút mellett

METRO- és buszmegálló 50 m, 
villamosmegálló 100 m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 360000 110 144

110/144 = 
0,76 saját, fizető parkoló

2. Vasútállomás Győr nagyváros városközponti  kiszolgáló út mellett buszpályaudvar 150 m távolságban
gyalogoskapcsolat: jó, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 131000 45 52 45/52 = 0,87

3. Vasútállomás Pécs nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett
buszmegálló 50 m, buszpályaudvar 300 
m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 157000 65 63

65/63 =  
1,03

4. Vasútállomás Békéscsaba nagyváros átmeneti főút mellett buszpályaudvar 50 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 150 m távolságban 64000 85 43 85/43 = 1,98 saját parkoló

5. Vasútállomás Debrecen nagyváros átmeneti főút mellett
busz- és villamosmegálló 50 m 
távolságban 

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 208000 78 83 78/83 = 0,94 saját parkoló

6. Vasútállomás Veszprém középváros külső gyűjtőút mellett helyi busz megállója 50 m távolságban
hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 64000 30 43 30/43= 0,70

kizárólagos használatú 
parkolól

7.
Autóbusz-
pályaudvar Hatvan középváros városközponti főút mellett vasútállomás 500 m távolságban

hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 21000 20 21 20/21 = 0,95 

küzterületi parkolók, más 
funkciók is használják

8. Vasútállomás Sopron középváros átmeneti gyűjtőút mellett helyi busz megállója 50 m távolságban
hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 60000 22 40 22/40 = 0,55

9. Vasútállomás Szekszárd középváros külső gyűjtőút mellett buszpályaudvar 50 m távolságban
gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpárút 100 m távolságban 34000 16 23 16/23 = 0,70

10. Vasútállomás Esztergom középváros külső főút mellett helyi busz megállója 50 m távolságban
gyalogoskapcsolat: jó, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 31000 14 21 14/21= 0,67

11. Vasútállomás Balatonfüred kisváros átmeneti gyűjtőút mellett
helyközi busz megállója 50 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 13000 22 13 22/13 = 0,69

12. Vasútállomás Csopak kisváros átmeneti főút mellett helyközi buszmegálló 50 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 400 m távolságban 2700 5 3 5/3 = 1,67

13. Vasútállomás Vác kisváros átmeneti gyűjtőút mellett buszpályaudvar 150 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolatok, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 34000 25 23 25/23 = 1,09

14. Vasútállomás Göd kisváros átmeneti gyűjtőút mellett
helyközi busz megállója 200 m 
távolságban

hiányos gyalogoskapcsolatok, 
kerékpárút 300 m távolságban 18000 10 18 10/18 = 0,56

15.
Autóbusz-
pályaudvar Paks kisváros városközponti főút mellett

gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpárút 50 m távolságban 22000 20 22 20/22 =0,91

közterületi parkolók egyéb 
funkciókhoz

16. Hajóállomás Visegrád kisváros átmeneti főút mellett
helyközi busz megállója 50 m 
távolságban

gyalogoskapcsolat megfelelő, 
kerékpárút 50 m távolságban 1865 30 5 30/5 = 5,0

Közösségi közlekedés megállói

Település Népesség
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15. táblázat

Épület funkciója Zóna Megközelíthetőség Közösségi közlekedés Kerékpáros/ gyalogos
parkoló-
helyek 
száma

OTÉK 
szerinti 

parkolási 
igény

parkolási 
norma telj.

megjegyzés

neve típusa kapcsolat bruttó nettó

1.
Graphisoft Park 
Irodaház Budapest, III. nagyváros átmeneti

főúthoz kapcsolódó 
gyűjtőútról

HÉV-megálló 400 m, buszmegálló 150 
m távolságban

jól kiépített, biztonságos 
gyalogosfelületek, kerékpárút 50 
m távolságban 45000 m2 29250 m2 2000 1463

2000/1463 = 
1,37

kiegészítő funkciók is a 
parkban

2.
Business Center 
30 Irodaház Budapest, XIII. nagyváros városközponti főút mellett

Metro-, villamos- és buszmegálló 150 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 13000m2 8450 m2 207 423

207/423 = 
0,49

3. Hattyúház Budapest, II. nagyváros városközponti gyűjtőút mellett
Metro-, villamos- és buszmegálló 150 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpárút 200 m távolságban 7892 m2 56 395

56/395 = 
0,14

4. Kálvin center Budapest, VIII. nagyváros városközponti
egyirányú kiszolgáló út 
mellett

Metro-, villamos- és buszmegálló 50 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpársáv 100 m távolságban 8730 m2 125 437

125/437 = 
0,29

5. IP-West Irodaház Budapest, XI. nagyváros átmeneti főút mellett
Buszmegálló 50 m, villamosmegálló 200 
m távolságban

jól kiépített, biztonságos 
gyalogosfelületek, kerékpárút 50 
m távolságban 29800m2 19370 m2 840 967

840/967 = 
0,87

6. Páva Pont Budapest, IX. nagyváros városközponti gyűjtőút mellett
Busz- és villamosmegálló 150 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 5500 m2 28 275

28/275 = 
0,10

7. Park Átrium Budapest, VI. nagyváros átmeneti főút mellett
Busz- és villamosmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpárút 200 m távolságban 4423 m2 120 225

120/225 = 
0,53

8. Lurdy Ház Budapest, IX. nagyváros átmeneti főút mellett
Busz- és villamosmegálló 50 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 150 m távolságban 33000 m2 26000 m2 1000 1300

1000/1300 = 
0,77

parkolók más funkciókat is 
szolgálnak

9.
Duna Office 
Center Budapest, XIII. nagyváros átmeneti főút mellett

Metro- és buszmegálló 50 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 300 m távolságban 20000 m2 12172 m2 145 609

145/609 = 
0,24

10.
Madách Trade 
Center Budapest, VII. nagyváros városközponti gyűjtőút mellett

Metro-, villamos- és buszmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpársáv 100 m távolságban 12000 m2 7800 m2 240 390

240/390 = 
0,62

11. Riverloft Budapest, XIII. nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett
Metro- és buszmegálló 400 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 100 m távolságban 5700 m2 4464 m2 69 224

69/224 = 
0,31

régi épület, felújítás után új 
funkcióval

12. Ikarus Ipari Park Budapest, XVI. nagyváros átmeneti gyűjtőút mellett Buszmegálló 300 m távolságban
megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 12000 m2 900 600

900/600 = 
1,50

13.
Szervita téri 
Irodaház Budapest, V. nagyváros városközponti gyűjtőút mellett

Metro-, villamos- és buszmegálló 150 m 
távolságban

keskeny gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 3929 m2 15 197

15/197 = 
0,08

14. Capital Square Budapest, XIII. nagyváros átmeneti főút mellett
Metro- és buszmegálló 50 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 300 m távolságban 32500 m2 21125 m2 609 1057

609/1057 = 
0,58

15. Duna Tower Budapest, XIII. nagyváros átmeneti főút mellett
Busz- és villamosmegálló 150 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 50 m távolságban 29700 m2 19305 m2 383 966

383/966 = 
0,40

16. Ganz Danubius Budapest, VIII. nagyváros átmeneti főút mellett
Busz- és villamosmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogosfelületek, 
kerékpárút 100 m távolságban 4400 m2 3080 m2 82 154

82/154 = 
0,53

17.
Belvárosi 
Irodaház Debrecen nagyváros városközponti főút mellett

Busz- és villamosmegálló 100 m 
távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 5100 m2 212 255

212/255 = 
0,83

18.
Keletterv 
Irodaház Debrecen nagyváros városközponti főút mellett Buszmegálló 150 m távolságban

megfelelő gyalogoskapcsolat, 
kerékpáros infrastruktúra nincs 3320 m2 25 166

25/166 = 
0,15 régi építésű

19. Loyd Palota Győr nagyváros városközponti kiszolgáló út mellett
Buszmegálló 150 m, vassútállomás 500 
m távolságban gyalogos zónában 2090 m2 1358 m2 0 68 0/68 = 0,00 gyalogos területen

20.
Carion Business 
Center Pécs nagyváros városközponti főút mellett Buszmegálló 150 m távolságban

keskeny gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 1500 m2 45 75 45/75= 0,60

21. Átrium Irodaház Veszprém középváros városközponti gyűjtőút mellett Buszmegálló 100 m távolságban
keskeny gyalogjárdák, kerékpáros 
infrastruktúra nincs 2090 m2 1413 m2 24 71 24/71 = 0,34

városi mélygarázs 100 m 
távolságban

22. TREND 2 Budaörs középváros külső főút mellett Buszmegálló 300 m távolságban
hiányos gyalogos-, hiányzó 
kerékpáros infrastruktúra 5300 m2 3445 m2 50 173

50/173 = 
0,29 

telken belül a kereskedelmi 
egységek parkolói is igénybe 
vehetők

23. Europolis Park Vecsés kisváros külső főút mellett Buszmegálló 300 m távolságban
hiányos gyalogos-, hiányzó 
kerékpáros infrastruktúra 8850 m2 5754 m2 250 288

250/288 = 
0,87

24. The Quadrum Vecsés kisváros városközponti főút mellett Buszmegálló 300 m távolságban
hiányos gyalogos-, hiányzó 
kerékpáros infrastruktúra 5390 m2 694 270

694/270 = 
2,57

25. Talentis Herceghalom kisváros külső főút mellett vasútállomás 500 m távolságban
megfelelő gyalogos-, hiányzó 
kerékpáros infrastruktúra 4500 m2 400 225

400/225 = 
1,78

Egyéb funkció / Irodaház

Település Épület területe (iroda)
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19. táblázat 20. táblázat

Parkoló telítettségének változása (Győr) Tartózkodási idők (Győr)

Időpont

Gépjárművek 

száma Kapacitáskihasználtság Időtartam [h]

Gépjárművek 

száma

200 00:00 – 00:15 126
07:30:00 201 0,584 58,43% 00:15 – 00:30 62
07:45:00 216 0,628 62,79% 00:30 – 00:45 54
08:00:00 230 0,669 66,86% 00:45 – 01:00 27
08:15:00 247 0,718 71,80% 01:00 – 01:15 33
08:30:00 261 0,759 75,87% 01:15 – 01:30 25
08:45:00 277 0,805 80,52% 01:30 – 01:45 36
09:00:00 289 0,840 84,01% 01:45 – 02:00 28
09:15:00 300 0,872 87,21% 02:00 – 02:15 26
09:30:00 299 0,869 86,92% 02:15 – 02:30 29
09:45:00 293 0,852 85,17% 02:30 – 02:45 26
10:00:00 296 0,860 86,05% 02:45 – 03:00 19
10:15:00 293 0,852 85,17% 03:00 – 03:15 18
10:30:00 297 0,863 86,34% 03:15 – 03:30 20
10:45:00 295 0,858 85,76% 03:30 – 03:45 16
11:00:00 298 0,866 86,63% 03:45 – 04:00 15
11:15:00 296 0,860 86,05% 04:00 – 04:15 9
11:30:00 295 0,858 85,76% 04:15 – 04:30 13
11:45:00 296 0,860 86,05% 04:30 – 04:45 13
12:00:00 306 0,890 88,95% 04:45 – 05:00 13
12:15:00 300 0,872 87,21% 05:00 – 05:15 13
12:30:00 297 0,863 86,34% 05:15 – 05:30 8
12:45:00 294 0,855 85,47% 05:30 – 05:45 1412:45:00 294 0,855 85,47% 05:30 – 05:45 14
13:00:00 295 0,858 85,76% 05:45 – 06:00 6
13:15:00 300 0,872 87,21% 06:00 – 06:15 7
13:30:00 307 0,892 89,24% 06:15 – 06:30 12
13:45:00 309 0,898 89,83% 06:30 – 06:45 10
14:00:00 297 0,863 86,34% 06:45 – 07:30 11
14:15:00 305 0,887 88,66% 07:30 – 07:15 14
14:30:00 296 0,860 86,05% 07:15 – 07:30 17
14:45:00 291 0,846 84,59% 07:30 – 07:45 15
15:00:00 285 0,828 82,85% 07:45 – 08:00 24
15:15:00 278 0,808 80,81% 08:00 – 08:15 19
15:30:00 271 0,788 78,78% 08:15 – 08:30 9
15:45:00 251 0,730 72,97% 08:30 – 08:45 16
16:00:00 234 0,680 68,02% 08:45 – 09:00 12
16:15:00 220 0,640 63,95% 09:00 - 09:15 9
16:30:00 217 0,631 63,08% 09:15 – 09:30 12
16:45:00 214 0,622 62,21% 09:30 – 09:45 3
17:30:00 203 0,590 59,01% 09:45 – 10:00 8
17:15:00 191 0,555 55,52%
17:30:00 177 0,515 51,45%
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22. táblázat 23. táblázat

Parkoló telítettségének változása (Gödöllő) Tartózkodási idők (Gödöllő)

Időpont

Gépjárművek 

száma Kapacitáskihasználtság Időtartam [h]

Gépjárművek 

száma

00:00 – 00:15 140

07:30:00 45 0,188 18,75% 00:15 – 00:30 43

07:45:00 80 0,333 33,33% 00:30 – 00:45 16

08:00:00 115 0,479 47,92% 00:45 – 01:00 19

08:15:00 143 0,596 59,58% 01:00 – 01:15 10

08:30:00 171 0,713 71,25% 01:15 – 01:30 21

08:45:00 181 0,754 75,42% 01:30 – 01:45 22

09:00:00 198 0,825 82,50% 01:45 – 02:00 21

09:15:00 205 0,854 85,42% 02:00 – 02:15 27

09:30:00 218 0,908 90,83% 02:15 – 02:30 16

09:45:00 231 0,963 96,25% 02:30 – 02:45 8

10:00:00 241 1,004 100,42% 02:45 – 03:00 14

10:15:00 246 1,025 102,50% 03:00 – 03:15 16

10:30:00 247 1,029 102,92% 03:15 – 03:30 13

10:45:00 251 1,046 104,58% 03:30 – 03:45 7

11:00:00 260 1,083 108,33% 03:45 – 04:00 13

11:15:00 248 1,033 103,33% 04:00 – 04:15 13

11:30:00 249 1,038 103,75% 04:15 – 04:30 6

11:45:00 245 1,021 102,08% 04:30 – 04:45 11

12:00:00 239 0,996 99,58% 04:45 – 05:00 4

12:15:00 237 0,988 98,75% 05:00 – 05:15 10

12:30:00 236 0,983 98,33% 05:15 – 05:30 612:30:00 236 0,983 98,33% 05:15 – 05:30 6

12:45:00 232 0,967 96,67% 05:30 – 05:45 5

13:00:00 226 0,942 94,17% 05:45 – 06:00 9

13:15:00 228 0,950 95,00% 06:00 – 06:15 11

13:30:00 225 0,938 93,75% 06:15 – 06:30 8

13:45:00 224 0,933 93,33% 06:30 – 06:45 8

14:00:00 224 0,933 93,33% 06:45 – 07:00 5

14:15:00 219 0,913 91,25% 07:00 – 07:15 15

14:30:00 213 0,888 88,75% 07:15 – 07:30 4

14:45:00 212 0,883 88,33% 07:30 – 07:45 11

15:00:00 208 0,867 86,67% 07:45 – 08:00 7

15:15:00 199 0,829 82,92% 08:00 – 08:15 13

15:30:00 192 0,800 80,00% 08:15 – 08:30 9

15:45:00 191 0,796 79,58% 08:30 – 08:45 5

16:00:00 169 0,704 70,42% 08:45 – 09:00 8

16:15:00 163 0,679 67,92% 09:00 - 09:15 7

16:30:00 143 0,596 59,58% 09:15 – 09:30 12

16:45:00 138 0,575 57,50% 09:30 – 09:45 5

17:30:00 130 0,542 54,17% 09:45 – 10:00 4

17:15:00 122 0,508 50,83%

17:30:00 112 0,467 46,67%
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Parkolási felmérés - számlálólap Dátum: 2011. május 12. 

Hely: Gödöll ő, Egyetemi parkoló Irány: befelé

Időpont Rendszámrész Időpont Rendszámrész Időpont Rendszámrész Időpont Rendszámrész
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Győr, Széchenyi István Egyetem 2011. május 19.
Parkolási felmérés  7.30 -17.30 h
Rendszám Befelé Kifelé Időtartam Rendszám Befelé Kifelé Időtartam

1473 12:37 12:41 00:03 A207 15:33 16:59 01:26
3271 13:00 13:01 00:01 A274 07:42 08:37 00:55
3360 07:30 7:41 00:11 A295 07:30 16:52 09:22
4422 07:30 10:23 02:53 A339 13:20 13:21 00:01

7352 16:01 16:20 00:19 A388 15:55 17:30 01:35
9059 15:28 17:30 02:02 A408 15:06 15:25 00:19

23 12:03 17:30 05:27 A473 07:30 14:23 06:53
02AS 13:31 16:54 03:23 A475 07:30 16:44 09:14
05CB 08:03 09:21 01:18 A486 11:43 12:32 00:49
05CP 08:44 14:21 05:37 A507 11:46 12:00 00:14
09BC 07:30 17:21 09:51 A540 07:30 8:40 01:10

18DB 15:25 17:30 02:05 A540 12:35 17:30 04:55
19BS 07:30 14:21 06:51 A547 10:57 11:04 00:06
1TSN 09:39 17:18 07:39 A551 07:30 15:44 08:14

22CS 16:33 16:35 00:02 A589 16:42 17:30 00:48

23DB 16:29 17:12 00:43 A639 07:30 13:21 05:51

25CP 16:06 16:09 00:03 A674 13:55 17:30 03:35
25DC 16:03 17:13 01:10 A717 10:34 15:49 05:15
28CM 07:30 17:15 09:45 A751 13:31 13:56 00:25
30AY 10:40 13:55 03:15 A763 14:14 17:30 03:16
43XI 11:56 12:01 00:05 A772 17:05 17:09 00:04

45CU 14:38 14:42 00:04 A774 13:58 14:06 00:08

47DC 13:44 13:48 00:04 A774 16:38 16:57 00:19

47DC 13:55 15:09 01:14 A781 08:53 09:22 00:29
50CJ 11:56 12:01 00:05 A781 11:11 17:30 06:19
58DD 17:02 17:30 00:28 A821 10:14 10:57 00:43
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58DD 17:02 17:30 00:28 A821 10:14 10:57 00:43
61BT 16:04 16:08 00:04 A856 09:21 15:55 06:34
66AG 07:30 16:33 09:03 A858 07:30 07:45 00:15
6YAX 07:30 11:42 04:12 A875 07:30 17:01 09:31
70AO 07:30 13:43 06:13 A925 07:30 12:43 05:13
70GA 15:55 17:30 01:35 A927 08:46 10:04 01:18

71CK 14:32 14:59 00:27 A944 15:20 15:31 00:11

71PP 14:11 17:30 03:19 A957 14:45 15:34 00:49

73CO 14:26 14:35 00:09 A985 17:04 17:30 00:26

77AZ 17:06 17:23 00:17 B005 10:50 13:56 03:06
77DF 10:02 17:15 07:13 B033 07:30 13:52 06:22
85CY 17:27 17:30 00:02 B118 07:30 10:54 03:24
86BC 13:30 17:30 04:00 B170 07:30 15:35 08:05
87BK 10:43 10:46 00:03 B196 09:06 14:56 05:50
92BC 7:30 10:49 03:19 B196 07:30 15:06 07:36
99AY 17:18 17:30 00:12 B236 16:03 17:01 00:58
A044 10:27 10:30 00:02 B242 13:28 13:51 00:23
A083 10:12 10:16 00:04 B321 07:44 09:21 01:37
A083 10:23 12:16 01:53 B321 15:04 16:42 01:38
A083 07:30 12:28 04:58 B348 14:05 17:30 03:25
A1?8 07:30 14:59 07:29 B360 15:23 17:30 02:07
A106 08:12 15:20 07:08 B375 10:20 15:11 04:51
A166 7:30 11:40 04:10 B386 10:09 14:36 04:27
A200 12:05 12:43 00:38 B386 11:11 14:44 03:33
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Rendszám Befelé Kifelé Időtartam Rendszám Befelé Kifelé Időtartam

B399 7:30 17:23 09:53 C218 11:27 15:04 03:36
B447 11:56 12:03 00:07 C218 13:58 15:59 02:01
B484 07:42 10:36 02:54 C218 16:34 17:30 00:56
B496 15:24 15:26 00:02 C246 16:54 17:30 00:36

B498 9:21 17:24 08:03 C290 12:54 12:54 00:00
B507 15:58 16:30 00:32 C385 10:22 17:30 07:08
B545 10:12 10:41 00:29 C408 11:38 17:30 05:52
B545 14:14 17:30 03:16 C414 16:17 16:55 00:37
B581 09:02 09:22 00:20 C458 07:47 15:11 07:23
B583 10:59 11:16 00:17 C467 13:11 15:32 02:21
B596 07:44 11:44 04:00 C486 16:43 17:25 00:42

B597 07:30 11:34 04:04 C493 10:03 10:57 00:54
B612 11:28 11:38 00:10 C493 11:36 13:38 02:02
B619 16:09 17:30 01:21 C556 17:02 17:30 00:28

B640 11:55 13:46 01:51 C567 14:11 14:56 00:45

B660 13:00 13:02 00:02 C581 10:00 10:14 00:14

B663 11:06 12:10 01:04 C612 09:17 09:32 00:14
B678 07:30 09:41 02:11 C651 08:31 08:32 00:01
B678 09:46 11:11 01:25 C652 07:30 10:11 02:41
B678 12:38 17:30 04:52 C659 08:45 11:20 02:35
B710 7:59 12:39 04:40 C659 11:58 12:04 00:06

B743 07:30 16:00 08:30 C668 07:30 08:05 00:35

B774 08:51 12:12 03:21 C668 08:45 13:59 05:14

B803 07:30 14:15 06:45 C668 14:26 14:39 00:13
B811 12:29 17:30 05:01 C676 11:09 11:12 00:03
B811 14:50 14:57 00:07 C681 16:37 17:15 00:37
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B811 14:50 14:57 00:07 C681 16:37 17:15 00:37
B925 10:44 11:18 00:34 C696 17:15 17:30 00:15
B973 08:10 15:39 07:29 C707 07:30 16:22 08:52
B994 07:30 15:08 07:38 C711 13:31 13:35 00:04
C004 07:30 09:41 02:11 C711 13:58 17:30 03:32
C030 08:07 16:11 08:03 C711 14:47 14:48 00:00

C044 15:42 17:30 01:48 C716 10:08 17:27 07:19

C051 07:30 14:59 07:29 C787 07:59 17:15 09:16

C076 09:01 09:17 00:16 C792 07:30 09:28 01:58

C076 7:30 11:45 04:15 C819 08:34 09:12 00:38
C081 15:58 17:30 01:32 C834 14:52 17:27 02:35
C085 11:17 17:30 06:12 C848 07:30 11:46 04:16
C091 10:59 17:30 06:31 C869 16:17 17:30 01:12
C095 07:30 11:28 03:58 C875 17:21 17:30 00:09
C101 7:42 08:34 00:52 C878 08:53 17:30 08:37
C102 15:45 17:30 01:45 C920 09:00 09:04 00:04
C110 07:30 15:42 08:12 C939 09:24 13:48 04:24
C141 10:24 10:27 00:03 C946 08:12 08:16 00:04
C145 14:30 14:36 00:06 C975 08:49 08:50 00:01
C181 08:00 08:51 00:51 C983 12:38 14:42 02:04
C181 09:11 09:29 00:18 D021 11:23 16:27 05:04
C181 10:06 14:04 03:58 D027 10:51 17:30 06:39
C181 16:39 17:01 00:22 D094 8:11 09:45 01:34
C218 09:22 10:31 01:09 D094 11:41 13:02 01:21
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D097 7:32 09:39 02:07 E925 13:44 15:10 01:26
D097 07:47 17:13 09:25 E960 07:39 12:21 04:42
D142 16:16 17:30 01:14 E980 07:56 11:42 03:46
D179 14:14 16:57 02:43 E980 12:46 15:10 02:24

D187 15:35 15:46 00:11 F075 14:56 15:23 00:27
D209 16:26 17:30 01:04 F075 15:34 16:03 00:29
D211 14:14 17:30 03:16 F125 11:37 12:05 00:27
D357 14:44 17:30 02:46 F154 10:23 14:06 03:43
D396 16:26 17:30 01:04 F154 11:50 17:30 05:40
D414 07:30 08:44 01:14 F163 10:07 10:20 00:12
D414 13:50 15:55 02:05 F165 09:42 17:30 07:48

D469 09:24 10:56 01:32 F173 07:30 15:24 07:54
D469 10:46 17:30 06:44 F216 07:30 12:38 05:08
D514 12:22 17:30 05:08 F219 10:17 10:46 00:28

D524 07:30 13:11 05:41 F227 07:30 10:16 02:46

D524 15:09 15:17 00:08 F248 08:21 15:54 07:33

D557 07:30 10:00 02:30 F321 14:14 14:20 00:06
D574 16:28 16:38 00:10 F400 15:18 15:21 00:03
D582 07:30 09:02 01:32 F416 12:11 17:30 05:19
D618 07:30 17:30 10:00 F431 14:50 17:30 02:40
D638 17:17 17:30 00:12 F496 15:41 17:30 01:49

D642 12:03 17:30 05:27 F503 15:17 17:30 02:12

D715 07:30 14:47 07:17 F515 15:05 16:55 01:50

D753 16:58 17:17 00:19 F536 14:52 16:08 01:16
D770 12:16 16:17 04:01 F537 15:16 16:47 01:31
D777 09:34 10:10 00:36 F564 9:18 12:51 03:33
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D777 09:34 10:10 00:36 F564 9:18 12:51 03:33
D813 07:30 17:14 09:44 F564 14:05 15:50 01:45
D849 14:32 17:30 02:58 F597 07:30 14:04 06:34
D929 14:44 14:51 00:07 F623 07:30 17:15 09:45
E018 07:35 08:17 00:42 F646 07:30 09:13 01:43
E048 08:53 10:34 01:41 F671 12:02 14:42 02:40

E094 09:43 10:01 00:18 F674 08:20 10:16 01:56

E141 09:24 11:21 01:57 F681 12:44 12:44 00:00

E190 10:00 16:08 06:08 F681 16:01 17:30 01:29

E268 10:28 10:46 00:18 F737 08:42 10:49 02:07
E461 07:32 15:17 07:45 F737 11:58 17:30 05:32
E472 12:47 16:03 03:15 F786 16:59 17:30 00:31
E515 08:45 11:12 02:27 F835 07:30 13:48 06:18
E546 09:43 11:02 01:19 F887 15:28 15:28 00:00
E559 15:58 16:17 00:19 F963 11:45 13:21 01:36
E561 07:39 17:30 09:51 F975 07:30 16:05 08:35
E565 13:44 16:40 02:56 G053 12:24 17:30 05:06
E650 13:55 15:38 01:43 G059 16:39 16:44 00:05
E696 14:25 17:30 03:05 G069 07:30 15:21 07:51
E745 08:51 08:53 00:02 G149 10:33 10:36 00:03
E770 10:29 16:11 05:42 G151 12:16 12:56 00:40
E780 10:07 13:21 03:13 G153 12:41 12:43 00:02
E811 9:50 13:05 03:15 G166 13:00 17:30 04:30
E880 11:22 11:36 00:14 G216 07:30 9:42 02:12
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G232 7:40 08:01 00:21 H393 7:30 13:59 06:29
G232 13:04 13:47 00:43 H464 13:35 14:59 01:24
G271 13:44 14:21 00:37 H485 11:37 11:51 00:13
G318 07:30 12:35 05:05 H506 15:51 17:30 01:39

G328 12:54 13:48 00:54 H529 09:40 11:20 01:40
G350 14:17 14:24 00:06 H565 07:30 10:01 02:31
G385 17:04 17:30 00:26 H727 12:05 15:53 03:48
G402 12:46 17:30 04:44 H749 07:30 15:21 07:51
G415 11:15 17:30 06:15 H863 08:33 09:34 01:01
G416 10:46 11:45 00:59 H866 07:49 16:11 08:22
G416 11:37 17:30 05:52 H899 07:30 14:33 07:03

G421 15:31 17:30 01:59 H920 07:30 15:45 08:15
G436 12:26 17:30 05:04 H956 15:10 17:30 02:20
G438 16:43 17:30 00:47 H975 14:30 16:05 01:35

G461 07:40 15:32 07:52 H976 07:53 15:38 07:45

G500 07:30 15:08 07:38 H983 07:30 13:21 05:51

G520 07:33 15:20 07:47 I053 14:06 14:24 00:18
G541 08:00 09:22 01:22 I615 11:50 17:30 05:40
G555 17:09 17:15 00:06 J071 15:06 17:30 02:24
G586 07:30 15:31 08:01 J075 07:30 16:08 08:38
G598 7:53 09:40 01:47 J113 15:10 16:58 01:48

G598 12:43 15:16 02:33 J137 07:39 15:51 08:12

G656 07:56 07:57 00:01 J140 09:17 10:08 00:50

G685 07:59 7:59 00:00 J195 08:55 10:40 01:45
G685 14:44 14:58 00:14 J199 16:07 17:30 01:22
G691 15:31 16:44 01:13 J297 11:06 17:30 06:24
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G691 15:31 16:44 01:13 J297 11:06 17:30 06:24
G743 07:30 13:20 05:50 J320 11:53 12:12 00:19
G801 10:13 17:30 07:17 J324 16:37 17:30 00:52
G825 07:30 07:48 00:18 J384 13:10 13:31 00:21
G835 07:30 12:29 04:59 J387 16:11 17:30 01:19
G864 07:42 17:30 09:48 J392 07:42 15:38 07:56

G972 12:34 17:30 04:56 J399 08:02 15:38 07:36

G984 16:18 16:53 00:35 J444 07:30 07:59 00:29

H028 08:01 08:23 00:22 J451 13:42 15:33 01:51

H047 7:30 14:57 07:27 J456 11:56 12:26 00:30
H049 11:58 12:11 00:13 J456 12:43 16:48 04:05
H083 11:14 12:28 01:14 J462 12:43 17:30 04:47
H118 16:21 16:36 00:15 J477 07:30 15:49 08:19
H120 07:30 14:53 07:23 J586 16:55 17:30 00:35
H124 7:30 14:44 07:14 J597 07:30 07:35 00:05
H136 08:00 15:46 07:46 J615 07:30 09:34 02:04
H152 10:46 11:46 01:00 J668 07:30 13:31 06:01
H239 07:30 09:45 02:15 J702 10:22 10:31 00:09
H261 10:24 11:32 01:08 J803 08:08 13:11 05:03
H321 13:55 17:30 03:35 J895 07:30 15:33 08:03
H326 08:03 08:07 00:04 J997 12:11 17:30 05:19
H337 09:10 10:17 01:07 JN99 13:10 16:50 03:40
H345 13:18 14:15 00:57 K002 15:05 17:30 02:25
H373 07:31 16:11 08:40 K012 16:08 16:11 00:03
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K040 16:50 17:30 00:40 L422 9:11 17:30 08:19
K111 16:11 17:30 01:19 L448 15:18 15:21 00:03
K119 14:28 14:44 00:16 L449 14:13 14:47 00:34
K175 07:30 07:43 00:13 L450 7:30 09:15 01:45

K228 12:44 12:58 00:14 L456 07:33 16:06 08:33
K269 07:30 08:18 00:48 L456 15:12 16:13 01:01
K276 13:11 13:38 00:27 L510 14:20 14:27 00:07
K322 08:50 10:34 01:44 L581 14:49 15:20 00:31
K356 08:51 10:03 01:12 L631 09:07 17:30 08:22
K392 07:30 12:35 05:05 L664 16:30 17:30 01:00
K395 14:05 17:30 03:25 L731 09:26 10:40 01:14

K397 12:11 17:30 05:19 L731 15:51 16:13 00:22
K407 17:11 17:30 00:19 L814 07:47 10:09 02:21
K440 16:14 17:30 01:16 L909 07:30 13:58 06:28

K441 14:04 14:14 00:10 L950 08:14 17:01 08:47

K535 10:55 12:54 01:59 L965 07:30 8:51 01:21

K619 07:30 15:13 07:43 M014 14:11 15:21 01:10
K629 07:30 16:30 09:00 M023 12:54 13:11 00:17
K638 08:01 08:40 00:39 M045 11:37 17:30 05:52
K646 08:16 17:30 09:14 M048 14:45 17:30 02:45
K690 9:10 12:39 03:29 M079 07:30 14:15 06:45

K724 16:37 17:30 00:52 M120 14:44 17:30 02:46

K762 14:47 17:07 02:20 M125 11:58 12:11 00:13

K776 14:52 17:21 02:29 M149 17:12 17:14 00:02
K777 07:30 11:01 03:31 M195 07:30 07:45 00:15
K813 07:30 07:43 00:13 M274 11:55 12:00 00:05
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K813 07:30 07:43 00:13 M274 11:55 12:00 00:05
K823 09:26 16:16 06:50 M280 08:34 09:04 00:30
K842 13:44 15:09 01:25 M280 07:30 15:28 07:58
K908 07:30 17:21 09:51 M299 08:50 12:43 03:53
K927 08:17 16:58 08:40 M299 11:55 13:45 01:50
K983 15:49 17:27 01:38 M339 16:03 17:30 01:27

L010 07:30 16:16 08:46 M356 12:39 17:30 04:51

L011 12:11 15:54 03:43 M363 07:30 08:09 00:39

L028 07:30 12:05 04:35 M380 08:21 09:27 01:06

L030 10:37 12:44 02:06 M392 16:54 17:02 00:08
L065 07:49 07:58 00:09 M418 15:45 17:30 01:45
L070 15:45 17:30 01:45 M419 10:53 11:44 00:51
L148 07:30 14:32 07:02 M419 14:49 16:11 01:22
L173 10:29 10:49 00:20 M432 09:00 12:28 03:28
L173 12:52 17:28 04:36 M432 16:14 16:39 00:25
L181 10:05 17:30 07:25 M454 15:40 17:30 01:50
L208 17:29 17:30 00:01 M523 07:30 16:09 08:39
L214 16:30 17:30 01:00 M539 08:44 10:06 01:22
L260 13:32 14:05 00:33 M542 12:34 14:56 02:22
L260 14:13 16:07 01:54 M551 11:26 11:43 00:17
L303 08:59 17:30 08:31 M562 07:35 15:52 08:17
L353 10:20 14:06 03:46 M575 13:31 15:35 02:04
L355 17:28 17:30 00:02 M575 15:34 17:30 01:56
L372 14:28 17:30 03:02 M598 15:28 15:31 00:03
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M682 7:30 11:58 04:28 N784 7:30 07:51 00:21
M702 09:00 11:51 02:51 N784 08:20 16:23 08:03
M702 13:00 17:30 04:30 N800 11:27 13:00 01:32
M751 17:30 17:30 00:00 N824 11:53 12:40 00:47

M774 11:36 11:48 00:12 N831 16:27 17:30 01:02
M775 07:30 08:01 00:31 N832 14:01 16:21 02:20
M775 14:12 14:17 00:05 N834 14:47 16:13 01:25
M834 13:11 14:49 01:38 N921 12:11 12:40 00:29
M853 07:30 07:48 00:18 N931 07:30 07:38 00:08
M896 15:35 17:30 01:55 N962 07:30 09:17 01:47
M904 13:11 13:12 00:01 N968 14:05 17:30 03:25

M929 16:20 17:30 01:10 N986 07:40 07:41 00:01
M937 11:58 14:06 02:08 O257 07:30 11:12 03:42
M950 15:15 15:20 00:05 P021 07:30 17:09 09:39

M975 14:49 17:30 02:41 P097 09:10 17:30 08:20

M804 11:58 12:00 00:02 P145 09:00 14:25 05:25

N024 12:16 13:20 01:04 P161 14:11 14:36 00:25
N024 12:26 17:30 05:04 P198 07:30 07:40 00:10
N030 07:30 16:51 09:21 P257 07:30 17:27 09:57
N052 16:47 16:51 00:03 P306 07:51 16:51 09:00
N226 7:30 08:58 01:28 P346 12:47 17:30 04:42

N226 10:04 17:30 07:26 P469 07:30 09:34 02:04

N266 07:56 17:30 09:34 P518 14:40 15:32 00:52

N279 11:58 15:13 03:15 P544 14:23 17:30 03:07
N317 07:39 07:41 00:02 P545 10:17 10:23 00:05
N351 09:28 15:24 05:56 P572 8:34 10:06 01:32
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N351 09:28 15:24 05:56 P572 8:34 10:06 01:32
N351 16:39 17:30 00:51 P617 13:11 13:20 00:09
N396 16:16 17:30 01:14 P620 07:30 14:14 06:44
N411 07:30 16:16 08:46 P674 08:25 09:04 00:39
N417 09:55 09:56 00:01 P745 13:11 13:41 00:30
N427 10:55 12:28 01:33 P745 13:54 17:29 03:35

N433 07:30 15:08 07:38 P794 11:31 12:00 00:29

N441 17:02 17:30 00:28 P794 12:39 12:51 00:12

N454 07:30 14:32 07:02 R023 14:59 15:16 00:17

N492 15:20 16:49 01:29 R036 14:24 14:25 00:01
N494 12:29 14:30 02:01 R085 14:14 14:17 00:03
N498 09:00 10:44 01:44 R180 07:47 07:47 00:00
N553 08:02 17:30 09:28 R254 07:30 16:07 08:37
N572 07:30 11:28 03:58 R269 07:30 16:18 08:48
N582 7:30 09:53 02:23 R329 12:21 16:54 04:33
N592 07:30 14:44 07:14 R329 16:53 17:30 00:37
N604 10:46 17:30 06:44 R334 07:30 15:14 07:44
N618 08:40 09:41 01:01 R368 09:20 10:01 00:41
N686 13:27 16:07 02:40 R717 07:30 08:05 00:35
N688 07:30 07:43 00:13 R740 12:41 14:40 01:59
N712 13:35 14:21 00:46 R784 15:06 16:13 01:07
N718 07:30 16:07 08:37 R787 7:30 14:59 07:29
N741 7:30 10:11 02:41 R804 8:24 17:21 08:57
N741 12:16 15:34 03:18 R852 07:30 9:27 01:57
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R918 7:30 09:22 01:52 T310 9:46 11:12 01:26
R948 07:30 16:22 08:52 T311 14:22 17:30 03:08
R974 16:17 17:30 01:12 T320 07:30 12:28 04:58
S066 08:25 10:50 02:25 T354 8:14 16:09 07:55

S071 7:30 14:57 07:27 T356 07:30 12:08 04:38
S088 09:50 10:01 00:11 T366 15:50 17:04 01:14
S139 09:55 11:40 01:45 T368 07:30 12:16 04:46
S228 07:30 17:17 09:47 T379 13:44 13:46 00:02
S237 07:30 09:21 01:51 T403 09:11 10:22 01:11
S237 11:27 13:21 01:53 T436 08:17 17:30 09:12
S346 08:42 11:25 02:43 T444 14:14 14:32 00:18

S368 10:29 17:30 07:01 T446 14:52 17:30 02:38
S392 07:30 08:12 00:42 T459 07:30 11:48 04:18
S422 08:51 17:30 08:39 T474 07:30 10:54 03:24

S428 07:35 07:45 00:10 T474 11:16 11:52 00:36

S428 08:23 10:04 01:41 T475 11:38 14:30 02:52

S428 13:20 17:30 04:10 T518 15:12 15:57 00:45
S446 07:30 17:30 10:00 T545 07:30 14:59 07:29
S489 11:24 12:16 00:52 T586 07:30 17:22 09:52
S506 07:30 07:43 00:13 T599 13:28 15:54 02:26
S534 9:35 10:12 00:37 T600 07:30 11:10 03:40

S543 16:47 17:02 00:14 T600 11:20 11:21 00:01

S546 15:20 15:28 00:08 T602 14:40 17:30 02:50

S549 07:30 12:04 04:34 T618 10:26 15:59 05:33
S589 07:30 08:12 00:42 T634 16:36 17:30 00:54
S592 14:30 14:57 00:27 T666 7:30 07:48 00:18

Page 7 of 9

S592 14:30 14:57 00:27 T666 7:30 07:48 00:18
S643 07:30 14:53 07:23 T694 07:44 15:40 07:56
S673 07:30 14:25 06:55 T699 08:44 09:58 01:14
S902 14:40 16:44 02:04 T747 11:05 17:30 06:25
S935 07:30 15:31 08:01 T793 07:30 17:14 09:44
S949 10:37 12:43 02:05 T795 07:30 15:46 08:16

S949 14:46 15:08 00:22 T796 14:45 15:39 00:54

S963 08:05 15:44 07:39 T814 12:40 13:06 00:26

SE11 07:30 17:17 09:47 T825 13:42 13:52 00:10

T013 7:30 11:24 03:54 T844 07:30 15:12 07:42
T016 09:48 10:02 00:14 T856 12:22 12:54 00:32
T074 07:30 14:27 06:57 T871 12:39 17:30 04:51
T082 10:17 17:30 07:12 T888 07:49 07:53 00:04
T105 08:10 15:26 07:16 T891 07:30 07:45 00:15
T135 8:53 17:30 08:37 T900 07:46 16:16 08:30
T148 10:43 16:50 06:07 T920 13:35 13:42 00:07
T148 07:30 14:25 06:55 T924 14:28 15:35 01:07
T160 13:20 15:43 02:23 T956 12:36 15:14 02:38
T215 08:08 17:30 09:22 U004 09:24 09:58 00:34
T255 16:57 17:30 00:32 U040 08:42 08:51 00:09
T261 09:37 13:11 03:33 U080 07:39 15:08 07:29
T261 15:31 15:45 00:14 U111 7:33 15:48 08:15
T265 7:30 07:41 00:11 U176 7:30 13:51 06:21
T265 16:06 17:30 01:24 U184 09:14 9:25 00:11
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U214 7:47 17:30 09:42 V728 12:03 13:31 01:28
U241 12:11 16:44 04:33 V737 09:48 11:01 01:13
U244 16:29 16:31 00:02 V838 08:27 15:39 07:11
U334 16:54 17:30 00:36 V860 7:32 09:13 01:41

U399 7:30 13:18 05:48 V887 08:57 10:23 01:25
U411 13:18 13:45 00:27 V945 16:01 17:30 01:29
U422 10:08 12:28 02:20 V979 14:36 17:30 02:54
U454 09:00 14:21 05:21 W009 14:50 15:46 00:56
U460 08:37 09:02 00:24 W085 07:30 10:06 02:36
U499 08:27 08:28 00:00 W085 11:58 17:30 05:32
U607 09:41 17:30 07:49 W107 13:00 14:02 01:02

U688 07:30 14:58 07:28 W113 07:30 12:51 05:21
U704 07:30 12:34 05:04 W148 07:30 14:21 06:51
U704 16:14 17:30 01:16 W173 07:30 12:10 04:40

U719 16:29 17:30 01:01 W178 14:03 17:30 03:27

U737 13:11 17:30 04:19 W186 10:14 13:48 03:34

U761 07:30 09:06 01:36 W189 07:49 15:41 07:52
U844 08:59 09:06 00:07 W195 07:30 17:20 09:50
U844 10:59 17:30 06:31 W198 07:30 9:29 01:59
U894 07:49 14:17 06:28 W257 08:24 10:16 01:52
U906 14:56 16:31 01:35 W257 11:31 11:41 00:10

U942 12:24 12:35 00:11 W257 15:15 15:18 00:03

U950 09:13 12:28 03:15 W257 15:51 17:03 01:12

U994 07:58 8:00 00:02 W264 07:30 13:11 05:41
V015 08:08 12:05 03:57 W341 07:30 14:34 07:04
V015 13:20 17:30 04:10 W379 8:37 12:05 03:27
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V015 13:20 17:30 04:10 W379 8:37 12:05 03:27
V033 15:25 17:30 02:05 W397 13:27 16:11 02:43
V083 09:10 11:53 02:43 W401 11:37 12:16 00:38
V150 13:55 14:59 01:04 W414 08:42 16:08 07:26
V159 09:14 09:45 00:31 W422 09:29 09:58 00:29
V162 10:33 12:37 02:04 W503 08:43 9:40 00:57

V201 07:30 12:35 05:05 W528 07:30 11:24 03:54

V206 07:30 11:25 03:55 W531 07:30 08:51 01:21

V222 07:30 13:43 06:13 W553 15:45 15:47 00:02

V248 7:30 09:17 01:47 W618 11:48 12:24 00:36
V251 12:03 17:30 05:27 W625 09:29 10:34 01:05
V259 09:06 17:30 08:24 W625 11:40 13:21 01:41
V270 08:47 13:11 04:23 W627 07:30 10:16 02:46
V325 07:30 16:56 09:26 W784 07:30 16:06 08:36
V344 7:30 12:20 04:50 W802 08:03 09:29 01:26
V344 13:55 17:30 03:35 W851 08:05 09:57 01:52
V378 15:58 16:17 00:19 W851 10:26 11:48 01:22
V380 15:55 16:00 00:05 W851 13:18 13:48 00:30
V380 16:06 16:48 00:42 W851 15:10 15:38 00:28
V388 07:30 10:16 02:46 W869 08:37 16:36 07:58
V529 12:47 13:31 00:43 W885 08:33 08:51 00:18
V579 17:18 17:28 00:10 W901 7:30 15:31 08:01
V684 11:26 13:17 01:51 W919 8:50 09:00 00:10
V693 08:18 17:30 09:12 W957 07:30 14:30 07:00
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X004 11:14 11:24 00:10 Y144 7:30 15:09 07:39
X031 08:27 17:30 09:02 Y395 09:53 17:30 07:37
X032 12:11 15:14 03:03 Y396 14:04 14:15 00:11
X132 07:30 15:52 08:22 Y587 11:50 17:30 05:40

X134 14:20 15:55 01:35 Y603 07:30 11:48 04:18
X226 15:41 17:30 01:49 Y609 08:21 08:29 00:08
X273 15:23 16:01 00:38 Y609 09:48 17:30 07:42
X315 08:21 15:46 07:25 Y631 08:36 14:49 06:13
X315 12:03 15:33 03:30 Y645 16:46 17:30 00:44
X315 13:27 17:30 04:02 Y660 07:30 13:38 06:08
X325 13:16 17:30 04:14 Y669 15:12 16:28 01:16

X325 13:20 17:30 04:10 Y711 13:02 13:54 00:52
X397 11:24 12:05 00:41 Y755 07:30 10:45 03:15
X437 16:29 17:14 00:45 Y780 09:22 17:30 08:08

X451 08:36 17:17 08:41 Y805 07:30 09:45 02:15

X466 07:30 11:17 03:47 Y907 07:30 15:55 08:25

X504 07:51 07:53 00:02 Y907 16:06 17:30 01:24
X517 11:55 12:11 00:16 Y912 08:25 10:07 01:42
X518 07:46 16:00 08:14 Y952 08:40 16:34 07:54
X533 07:39 17:30 09:51 Z024 07:30 16:28 08:58
X551 7:30 16:00 08:30 Z052 14:20 15:55 01:35

X553 11:35 11:36 00:01 Z086 11:27 15:27 04:00

X589 14:13 14:40 00:27 Z131 13:28 13:46 00:18

X591 09:10 9:15 00:05 Z272 09:21 09:32 00:11
X591 17:30 17:30 00:00 Z280 08:57 11:11 02:13
X600 11:36 14:53 03:17 Z343 13:11 14:01 00:50
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X600 11:36 14:53 03:17 Z343 13:11 14:01 00:50
X609 15:18 17:30 02:12 Z387 13:17 13:18 00:01
X616 13:55 14:06 00:11 Z431 13:18 13:37 00:19
X626 07:30 15:21 07:51 Z458 15:17 15:18 00:00
X705 07:30 12:08 04:38 Z547 08:40 15:52 07:12
X731 08:27 8:58 00:30 Z553 11:03 11:28 00:25

X737 07:30 16:26 08:56 Z603 08:00 9:28 01:28

X742 07:30 14:39 07:09 Z604 12:16 12:26 00:10

X755 07:30 14:14 06:44 Z610 11:30 12:15 00:45

X810 7:33 16:11 08:38 Z672 07:51 16:13 08:22
X838 09:34 10:04 00:30 Z686 11:36 12:11 00:35
X838 13:29 16:18 02:49 Z695 16:16 16:36 00:20
X852 15:33 15:40 00:07 Z706 07:30 07:40 00:10
X905 12:11 12:31 00:20 Z775 10:57 11:36 00:38
X907 13:16 16:11 02:55 Z821 14:12 14:56 00:44
X951 12:50 13:58 01:08 Z912 07:30 16:36 09:06
X952 07:30 09:26 01:56 Z926 11:56 13:54 01:58
X966 14:30 16:00 01:30 Z934 07:53 08:01 00:08
X971 10:41 11:20 00:39 Z997 09:06 09:07 00:01
X984 08:12 15:53 07:41 Z997 10:53 12:14 01:21
Y032 08:02 15:55 07:53
Y053 09:10 11:40 02:30
Y060 13:20 13:48 00:28
Y115 07:58 17:30 09:32
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Gödöllő, Szent István Egyetem 2011. május 12.

Parkolási felmérés 7.30 h - 17.30 h

Rendszám Befelé Kifelé Időtartam Rendszám Befelé Kifelé Időtartam

1171 7:30 13:29 05:59 B132 7:30 10:04 02:34

3532 09:31 13:34 04:03 B195 09:27 11:15 01:47

3700 07:38 17:48 10:10 B320 09:51 09:59 00:08

3870 11:35 13:53 02:18 B370 7:30 16:58 09:28

2ARC 7:30 12:37 05:07 B444 13:35 16:04 02:29

36RU 09:43 13:36 03:53 B511 09:50 13:51 04:01

36RU 13:51 13:57 00:06 B523 07:58 08:10 00:12

36RU 15:16 17:24 02:08 B523 09:51 12:29 02:38

76BM 10:26 10:51 00:25 B544 07:46 14:54 07:08

A066 07:54 17:23 09:29 B635 16:13 16:15 00:02

A095 16:30 17:06 00:36 B635 17:27 17:30 00:02

A110 09:16 11:12 01:56 B667 08:54 08:55 00:01

A137 13:06 13:22 00:16 B672 10:01 10:56 00:55

A138 10:12 15:31 05:19 B714 07:30 07:59 00:29

A155 10:12 10:18 00:06 B719 07:30 08:03 00:33

A155 10:29 10:45 00:16 B740 07:46 17:30 09:44

A168 07:53 09:52 01:59 B778 07:30 14:52 07:22

A172 09:32 11:53 02:21 B808 07:46 15:57 08:11

A189 11:52 12:15 00:23 B820 15:59 17:30 01:31

A199 10:18 10:35 00:17 B860 11:27 11:34 00:06

A289 7:30 11:40 04:10 B931 08:18 16:39 08:21

A317 09:44 17:30 07:46 B931 16:40 16:48 00:08

A336 15:48 15:55 00:07 C032 12:24 17:30 05:06

A363 07:33 17:30 09:57 C035 11:20 11:43 00:23
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A363 07:33 17:30 09:57 C035 11:20 11:43 00:23

A373 13:24 15:09 01:45 C040 09:05 09:56 00:51

A406 13:45 13:53 00:08 C203 13:13 13:30 00:17

A442 08:06 08:52 00:46 C294 08:54 13:36 04:42

A442 13:03 13:56 00:53 C300 09:56 10:18 00:22

A442 14:10 15:33 01:23 C300 14:58 15:11 00:13

A442 16:14 16:26 00:12 C300 15:14 15:25 00:11

A442 17:06 17:30 00:24 C303 13:13 17:30 04:17

A474 09:26 15:44 06:18 C373 08:23 17:30 09:07

A481 08:08 17:30 09:22 C393 08:20 12:21 04:01

A519 10:34 15:14 04:40 C409 07:30 08:45 01:15

A527 7:30 15:58 08:28 C457 07:30 16:23 08:53

A574 08:01 08:02 00:01 C484 09:43 12:34 02:51

A629 14:29 16:27 01:58 C733 08:54 12:46 03:52

A693 08:13 17:30 09:17 C756 16:52 16:54 00:02

A753 15:20 18:30 03:10 C760 08:20 13:46 05:26

A767 7:30 10:09 02:39 C760 07:30 16:44 09:14

A815 08:20 12:36 04:16 C777 09:49 09:50 00:01

A861 10:34 16:06 05:32 C787 08:43 17:27 08:44

A883 08:38 15:13 06:35 C854 08:11 08:12 00:01

A898 16:28 19:30 03:02 C927 10:00 14:24 04:24

A924 07:43 11:35 03:52 C930 08:56 15:10 06:14

A924 12:08 15:27 03:19 C974 13:36 15:22 01:46

A944 07:51 08:05 00:14 D417 8:05 08:06 00:01

A963 8:13 08:14 00:01 D021 11:32 14:36 03:04

B117 08:43 09:00 00:17 D028 13:09 17:30 04:04
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D081 11:32 17:30 05:04 F300 11:16 17:30 06:14

D114 08:18 15:00 06:42 F314 08:01 15:59 07:58

D197 08:08 14:52 06:44 F327 13:40 16:05 02:25

D418 17:09 17:18 00:09 F352 09:24 15:15 05:51

D421 12:33 17:30 04:57 F420 07:30 17:20 09:50

D438 15:13 17:30 02:17 F542 13:03 13:10 00:07

D581 10:58 17:30 06:32 F560 11:17 11:30 00:12

D584 11:18 11:44 00:26 F579 10:00 17:04 07:04

D588 08:08 15:41 07:33 F740 17:15 17:30 00:15

D592 09:51 15:11 05:20 F762 09:26 16:37 07:11

D700 08:01 9:21 01:20 F769 10:59 11:17 00:18

D753 08:20 17:30 09:10 F770 08:11 08:11 00:00

D764 8:35 15:38 07:03 F773 07:33 17:31 09:58

D778 11:03 15:16 04:13 F852 07:30 15:56 08:26

D816 08:38 12:30 03:52 F866 08:13 17:30 09:17

D831 09:35 14:07 04:32 F871 08:50 17:30 08:40

D884 07:30 08:37 01:07 F950 09:47 16:46 06:58

D915 12:24 12:25 00:01 G066 09:28 09:54 00:26

D950 16:50 16:54 00:04 G086 09:30 14:31 05:01

E060 07:48 17:30 09:42 G092 10:09 11:09 01:00

E126 15:21 15:51 00:30 G154 07:30 17:05 09:35

E161 16:14 16:23 00:09 G207 09:48 14:21 04:33

E172 08:23 15:57 07:34 G278 10:53 15:04 04:11

E220 07:38 13:28 05:50 G320 10:02 10:03 00:01
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E220 07:38 13:28 05:50 G320 10:02 10:03 00:01

E225 10:18 16:27 06:09 G320 10:54 11:20 00:26

E271 09:55 17:07 07:12 G320 11:53 11:54 00:01

E318 08:08 11:30 03:22 G326 17:31 17:30 00:01

E369 17:09 17:09 00:00 G574 07:52 11:30 03:38

E476 07:46 11:37 03:51 G606 08:00 17:26 09:26

E476 11:54 15:50 03:56 G693 15:17 15:21 00:03

E559 07:50 16:59 09:09 G802 08:36 08:37 00:01

E606 14:20 18:00 03:40 G872 14:12 14:31 00:19

E616 08:08 15:16 07:08 G974 08:13 15:16 07:03

E626 07:30 11:46 04:16 G975 10:58 12:55 01:57

E703 07:40 07:41 00:01 G975 15:22 17:30 02:08

E703 16:14 16:17 00:03 G979 07:38 11:58 04:20

E737 09:20 11:08 01:48 H012 16:35 16:45 00:10

E739 12:20 12:46 00:26 H047 15:37 17:30 01:52

E839 12:24 14:12 01:48 H083 12:59 14:50 01:51

E880 09:20 15:25 06:05 H148 08:27 09:46 01:18

E936 08:23 10:42 02:19 H200 12:50 14:56 02:06

F085 10:17 10:23 00:05 H216 07:30 16:41 09:11

F031 07:30 11:05 03:35 H250 08:00 13:57 05:57

F045 13:57 13:58 00:00 H252 14:37 14:38 00:00

F194 07:30 12:58 05:28 H252 16:56 16:57 00:01

F199 11:33 15:58 04:25 H285 13:45 13:51 00:06

F262 09:36 12:29 02:53 H372 16:44 17:30 00:46

F285 08:43 10:02 01:19 H380 13:42 14:52 01:10

F293 09:45 12:37 02:52 H392 10:58 17:30 06:32
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H422 13:07 13:17 00:10 K770 17:21 17:22 00:01

H570 13:31 13:42 00:11 K848 07:58 11:28 03:30

H570 14:31 14:49 00:18 K848 12:58 16:22 03:24

H580 10:12 10:14 00:02 K864 07:38 17:30 09:52

H615 12:51 13:00 00:09 K905 08:27 16:22 07:54

H638 08:01 12:12 04:11 K910 10:59 14:48 03:49

H665 07:33 14:04 06:31 K912 11:27 17:30 06:02

H665 15:18 17:23 02:05 L056 12:38 17:30 04:52

H777 10:45 14:00 03:15 L067 07:30 16:16 08:46

H780 15:15 15:16 00:01 L096 13:57 15:29 01:31

H814 07:42 10:35 02:53 L117 07:30 17:30 10:00

H814 10:50 10:51 00:01 L151 15:32 17:30 01:58

H831 8:01 17:30 09:29 L169 8:54 10:42 01:48

H877 10:45 17:30 06:45 L169 11:18 11:27 00:09

H900 07:30 17:15 09:45 L169 11:27 11:38 00:10

J460 09:23 11:03 01:40 L192 09:57 17:30 07:32

J045 12:24 15:40 03:16 L201 14:50 15:10 00:20

J194 12:08 14:04 01:56 L201 15:16 15:32 00:16

J278 10:10 17:30 07:20 L249 07:38 17:30 09:52

J289 11:18 17:30 06:12 L271 08:17 16:48 08:30

J378 15:27 15:56 00:28 L360 07:30 10:03 02:33

J387 08:18 17:30 09:12 L361 09:40 09:42 00:02

J476 12:58 17:30 04:32 L404 08:38 16:45 08:07

J567 10:30 12:23 01:53 L505 16:01 16:03 00:02
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J567 10:30 12:23 01:53 L505 16:01 16:03 00:02

J673 17:27 17:30 00:02 L588 09:08 11:13 02:05

J748 07:46 07:49 00:03 L588 14:48 15:54 01:06

J800 16:58 17:30 00:32 L588 16:06 16:37 00:31

J802 08:23 11:12 02:49 L675 10:57 17:30 06:32

J895 07:58 11:35 03:37 L708 09:10 12:29 03:19

J919 14:43 14:54 00:11 L737 09:38 16:48 07:10

K010 15:43 17:21 01:38 L761 09:59 12:47 02:48

K016 15:09 15:12 00:03 L761 13:06 14:08 01:02

K016 15:43 17:30 01:47 L761 15:50 16:45 00:55

K059 10:26 12:57 02:31 L781 10:31 17:30 06:59

K131 08:27 13:29 05:01 L798 16:01 16:09 00:08

K153 09:17 09:41 00:23 L863 15:17 15:36 00:18

K266 10:03 15:50 05:47 L925 10:57 12:21 01:23

K320 15:02 17:30 02:28 L926 11:34 16:59 05:25

K346 08:23 08:46 00:23 L962 15:11 15:21 00:10

K384 09:07 09:14 00:06 L966 09:43 13:40 03:57

K597 07:30 09:18 01:48 L983 09:38 17:07 07:29

K609 16:30 17:30 01:00 M065 10:29 17:30 07:01

K626 11:20 11:21 00:01 M073 09:33 11:13 01:40

K627 09:08 09:25 00:17 M111 08:01 08:37 00:36

K632 09:30 17:30 08:00 M250 07:30 09:41 02:11

K668 08:27 09:55 01:27 M285 14:16 17:07 02:51

K699 13:25 13:38 00:13 M351 07:30 08:07 00:37

K730 08:01 17:30 09:29 M370 08:10 16:23 08:13

K770 14:53 14:54 00:01 M373 07:54 13:39 05:45
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M458 09:24 9:26 00:02 O456 16:40 16:54 00:14

M468 12:23 13:10 00:47 O500 10:56 10:58 00:02

M493 08:17 08:24 00:06 O500 15:00 15:00 00:00

M539 07:30 15:50 08:20 O922 11:37 14:23 02:45

M651 07:50 15:44 07:54 P004 07:54 16:09 08:15

M668 08:56 10:16 01:20 P021 07:53 15:47 07:54

M670 11:23 17:07 05:44 P031 14:37 16:14 01:36

M735 07:40 16:17 08:37 P031 16:38 16:47 00:09

M747 14:01 14:02 00:01 P035 09:35 09:39 00:04

M817 07:30 09:51 02:21 P097 10:47 11:17 00:30

M822 14:15 14:40 00:25 P112 14:31 15:52 01:21

M857 08:13 12:37 04:24 P116 08:18 8:26 00:08

M905 9:30 09:43 00:13 P173 15:48 15:59 00:11

M925 08:12 08:13 00:01 P176 07:43 17:30 09:47

M925 17:08 17:12 00:04 P249 11:37 14:00 02:22

N027 08:01 15:10 07:09 P374 08:38 09:55 01:17

N032 08:17 10:02 01:44 P382 08:31 09:21 00:50

N049 08:17 17:30 09:12 P427 14:59 15:48 00:49

N088 16:43 17:30 00:47 P427 17:24 17:30 00:06

N124 10:54 10:57 00:03 P448 07:44 16:57 09:13

N143 07:44 10:13 02:29 P454 09:48 10:14 00:26

N151 08:23 17:30 09:07 P454 13:07 13:10 00:02

N164 07:42 10:13 02:31 P454 13:55 17:30 03:35

N164 07:30 10:15 02:45 P472 07:46 15:50 08:04
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N164 07:30 10:15 02:45 P472 07:46 15:50 08:04

N186 10:39 16:48 06:09 P481 15:45 15:47 00:02

N250 17:30 17:30 00:00 P508 10:51 17:30 06:39

N274 09:37 12:03 02:25 P636 16:45 17:30 00:45

N276 09:48 10:28 00:40 P681 07:56 15:50 07:54

N309 09:09 17:30 08:21 P686 15:37 15:43 00:05

N355 10:06 17:30 07:24 P739 07:53 09:54 02:01

N360 10:43 12:50 02:07 P739 13:30 15:07 01:37

N403 15:47 15:49 00:01 P751 07:30 07:30 00:00

N407 16:13 16:45 00:32 P819 07:38 17:30 09:52

N454 10:05 11:17 01:12 P823 10:26 10:27 00:01

N454 16:47 17:30 00:42 P880 15:16 15:16 00:00

N474 08:53 10:23 01:30 P956 08:27 15:51 07:23

N499 09:28 16:56 07:28 Q196 08:01 16:20 08:19

N597 08:45 10:05 01:20 R039 15:09 15:10 00:01

N622 13:49 16:01 02:12 R039 16:00 16:30 00:30

N630 10:43 17:30 06:47 R069 08:49 15:25 06:36

N704 09:46 10:56 01:10 R070 07:38 15:55 08:17

N704 15:15 15:50 00:35 R096 7:50 08:32 00:42

N770 12:46 14:20 01:34 R096 08:48 15:59 07:11

N884 10:54 10:56 00:02 R147 10:09 10:09 00:00

N894 14:07 17:30 03:22 R151 08:45 08:48 00:03

N915 15:37 15:41 00:03 R151 12:24 12:35 00:11

N956 07:43 15:26 07:43 R195 09:27 09:38 00:10

N987 08:38 10:42 02:04 R295 15:36 17:30 01:54

O028 10:34 11:55 01:21 R346 13:15 15:16 02:01

Page 4 of 7

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.004



Rendszám Befelé Kifelé Időtartam Rendszám Befelé Kifelé Időtartam

R350 09:38 9:39 00:01 T802 11:07 11:09 00:01

R361 07:30 16:41 09:11 T924 08:05 17:30 09:25

R432 07:50 13:57 06:07 T981 08:50 15:15 06:25

R473 15:29 15:43 00:14 U036 08:58 11:11 02:13

R485 10:34 10:39 00:05 U192 09:47 11:59 02:11

R494 07:58 16:23 08:25 U202 09:46 11:28 01:42

R527 10:13 17:16 07:03 U203 16:44 17:30 00:46

R548 08:37 11:35 02:57 U224 17:25 17:30 00:05

R582 07:38 12:55 05:17 U233 08:27 09:55 01:27

R630 10:44 10:45 00:01 U278 13:47 16:57 03:10

R738 10:04 10:13 00:09 U308 11:27 17:30 06:02

R764 10:34 14:31 03:57 U332 07:54 10:52 02:58

R813 7:30 10:31 03:01 U359 16:17 16:33 00:15

R849 07:53 10:58 03:05 U368 11:27 11:30 00:02

R960 08:49 17:30 08:41 U375 16:51 17:30 00:39

R983 08:38 08:43 00:05 U423 10:06 10:17 00:11

S182 07:30 14:16 06:46 U477 07:30 16:18 08:48

S236 08:00 13:05 05:05 U566 15:52 16:11 00:19

S270 16:47 17:30 00:42 U566 16:37 17:30 00:52

S302 09:26 9:28 00:02 U689 12:08 12:12 00:04

S316 09:02 09:05 00:03 U707 16:36 17:30 00:54

S346 14:31 14:34 00:03 U760 08:50 09:28 00:38

S363 13:16 13:20 00:04 U760 15:15 15:16 00:01

S392 10:50 10:51 00:01 U770 08:54 10:51 01:57
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S392 10:50 10:51 00:01 U770 08:54 10:51 01:57

S410 09:55 10:40 00:45 U847 07:33 07:58 00:25

S460 10:34 17:30 06:56 U858 08:56 11:31 02:35

S517 07:30 17:11 09:41 U870 10:01 16:28 06:27

S519 09:17 11:40 02:22 U949 12:46 12:48 00:02

S540 11:06 12:30 01:24 V021 11:45 17:30 05:45

S611 11:05 11:51 00:46 V047 14:00 14:01 00:01

S634 15:12 17:09 01:57 V126 12:03 12:14 00:11

S634 17:20 17:30 00:10 V155 11:16 11:40 00:24

S640 08:45 10:09 01:24 V155 11:51 13:53 02:02

S640 10:34 12:36 02:02 V166 10:34 11:18 00:44

S810 11:27 11:53 00:25 V224 09:28 17:30 08:02

S849 15:16 16:23 01:07 V276 15:51 16:05 00:14

S940 13:30 14:21 00:51 V300 09:10 15:16 06:06

S965 16:00 16:00 00:00 V343 15:51 17:30 01:39

T022 15:43 16:29 00:46 V370 07:44 16:56 09:12

T030 15:00 17:30 02:30 V427 07:30 16:10 08:40

T065 07:56 17:30 09:34 V447 13:48 14:57 01:09

T098 7:54 17:30 09:36 V501 7:44 16:23 08:39

T357 16:48 17:18 00:30 V513 08:14 08:15 00:01

T573 17:12 17:30 00:18 V530 08:07 08:17 00:10

T590 08:10 11:56 03:46 V530 13:49 14:49 01:00

T590 09:17 16:52 07:34 V533 14:24 14:27 00:03

T590 12:32 17:30 04:58 V580 07:30 13:42 06:12

T728 08:07 16:13 08:05 V597 07:30 15:28 07:58

T789 09:46 10:03 00:17 V612 14:32 16:42 02:10
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V617 07:40 16:38 08:58 X219 14:43 14:45 00:02

V623 07:58 14:16 06:18 X219 15:23 15:24 00:01

V625 13:55 14:49 00:54 X246 09:22 17:30 08:08

V781 07:48 12:49 05:01 X274 15:16 17:30 02:14

V853 12:26 17:30 05:04 X296 13:35 13:51 00:16

V862 16:48 17:30 00:42 X305 11:27 11:36 00:08

V868 13:22 14:04 00:42 X307 11:58 15:04 03:06

V903 10:12 16:52 06:40 X307 14:59 17:30 02:31

V919 08:14 08:27 00:13 X343 09:57 17:30 07:32

V989 08:59 13:01 04:02 X383 09:57 17:12 07:32

V994 15:51 15:54 00:03 X401 11:43 13:16 01:33

W218 08:59 9:33 00:34 X456 11:31 11:43 00:12

W222 15:43 15:46 00:03 X492 8:18 17:30 09:12

W415 07:30 12:14 04:44 X508 08:17 13:57 05:40

W426 08:14 10:08 01:54 X508 14:43 17:30 02:47

W429 14:27 14:37 00:10 X572 16:33 16:48 00:15

W449 08:43 09:23 00:40 X592 11:37 17:30 05:52

W449 09:49 11:51 02:02 X661 12:35 12:36 00:01

W449 14:12 14:23 00:11 X666 08:17 15:18 07:00

W449 15:31 15:54 00:23 X692 10:59 11:06 00:07

W547 10:05 11:47 01:42 X692 15:35 16:30 00:55

W560 10:02 13:13 03:11 X728 08:00 09:52 01:52

W577 09:20 11:30 02:10 X757 07:52 16:06 08:14

W584 13:16 13:18 00:02 X780 09:44 09:46 00:02
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W584 13:16 13:18 00:02 X780 09:44 09:46 00:02

W641 07:53 17:30 09:37 X794 14:04 14:06 00:02

W660 07:38 17:30 09:52 X839 07:30 08:09 00:39

W664 15:48 17:30 01:42 X840 11:42 14:25 02:43

W666 07:38 08:12 00:34 X852 13:51 15:34 01:43

W700 16:20 17:30 01:10 X866 11:49 17:30 05:41

W722 08:23 11:12 02:49 X889 09:30 15:23 05:53

W770 14:43 14:49 00:06 X904 14:21 14:22 00:01

W776 07:30 16:38 09:08 X907 08:07 08:08 00:00

W782 10:33 11:13 00:40 X932 15:32 17:30 01:58

W782 15:07 15:27 00:20 X956 08:12 12:14 04:02

W793 07:30 12:05 04:35 X988 09:49 09:51 00:02

W799 07:56 14:44 06:48 Y152 15:03 15:33 00:30

W940 09:30 17:30 08:00 Y180 08:00 14:03 06:03

W959 08:05 08:06 00:01 Y180 14:25 17:30 03:05

W967 08:35 09:51 01:16 Y221 07:50 15:59 08:09

X582 09:33 17:30 07:57 Y233 07:40 16:31 08:51

X033 07:51 17:30 09:39 Y263 13:57 14:20 00:22

X085 9:10 17:30 08:20 Y274 7:56 11:22 03:26

X089 11:15 11:26 00:11 Y300 07:43 12:55 05:12

X099 08:31 14:21 05:50 Y502 07:30 12:59 05:29

X115 10:03 17:30 07:27 Y617 07:30 16:23 08:53

X146 09:58 12:50 02:52 Y661 12:45 14:12 01:27

X152 09:23 11:10 01:47 Y710 08:00 17:24 09:24

X169 14:56 15:11 00:15 Y728 07:30 16:22 08:52

X192 07:44 10:15 02:31 Y792 07:33 09:35 02:02
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Y792 09:58 11:40 01:42

Y792 12:03 17:30 05:27

Y792 12:24 16:29 04:05

Y848 08:20 15:28 07:08

Y852 09:17 11:22 02:04

Y860 07:30 11:49 04:19

Y886 13:16 15:23 02:07

Y932 16:03 17:30 01:27

Y939 10:29 10:47 00:18

Y940 16:48 17:30 00:42

Y956 07:30 12:30 05:00

Y977 10:07 16:17 06:10

Y990 10:54 11:00 00:06

Z043 08:06 08:34 00:28

Z063 12:14 17:30 05:16

Z064 08:01 08:04 00:03

Z166 09:42 10:31 00:49

Z173 16:03 17:07 01:04

Z177 10:54 12:44 01:50

Z207 13:45 15:46 02:01

Z240 14:54 16:17 01:23

Z288 07:50 07:52 00:02

Z319 07:48 11:10 03:22

Z319 17:06 17:07 00:01

Page 7 of 7

Z319 17:06 17:07 00:01

Z388 10:00 13:38 03:38

Z396 15:26 15:26 00:00

Z406 08:18 15:54 07:36

Z434 07:30 16:15 08:45

Z485 07:54 13:07 05:13

Z485 11:29 14:37 03:08

Z555 11:42 13:04 01:22

Z555 14:49 16:05 01:16

Z561 07:38 11:44 04:06

Z565 10:48 11:35 00:47

Z697 08:51 15:07 06:16

Z715 08:20 17:30 09:10

Z805 08:08 08:11 00:03

Z858 08:36 09:31 00:55

Z873 12:43 14:16 01:33

Z881 08:18 16:05 07:47

Z969 08:05 12:48 04:43

Z969 12:58 17:30 04:32

Z989 07:38 15:58 08:20
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