
Parkolási övezetek Ferencvárosban 2018. szeptember 1-től* Pótdíj mértéke Személygépjármű
Teherautó, 

autóbusz

2. díjtételű terület 440 Ft/óra 1 320 Ft/óra

A Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér – Közraktár utca által 

határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
15 napon belül: 6 600 Ft 19 800 Ft

Maximális várakozási idő:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

legfeljebb 3 óra folyamatos parkolásra van lehetőség egy kijelölt parkolóhelyen
15 napon túl: 18 040 Ft 54 120 Ft

Díjköteles időszak: 8:00 - 20:00 

3. díjtételű terület 350 Ft/óra 1 050 Ft/óra

A Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány által határolt 

terület, beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határoló utakat és tereket. 
15 napon belül: 4 550 Ft 13 650 Ft

Maximális várakozási idő:                                                                                                                                                                                     

legfeljebb 3 óra folyamatos parkolásra van lehetőség egy kijelölt parkolóhelyen
15 napon túl: 14 350 Ft 43 050 Ft

Díjköteles időszak: 8:00 - 18:00 

5. díjtételű terület 175 Ft/óra 525 Ft/óra

Az Üllői út – Nagyvárad tér – Vágóhíd utca – Soroksári út – Haller utca által határolt terület, beleértve – 

a Haller utca és a Soroksári út kivételével – a határoló utakat és tereket is, az Albert Flórián út, a Fehér 

Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház közötti szakasza;

Maximális várakozási idő:                                                                                                                              

legfeljebb 3 óra folyamatos parkolásra van lehetőség egy kijelölt parkolóhelyen

Díjköteles időszak: 8:00 - 18:00 

valamint az Ecseri út – Epreserdő utca – Ifjúmunkás utca - Dési Huber utca - Távíró utca – Üllői út 

szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró 

utcának az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró 

utca és Ferde utca közötti szakaszát is.
Maximális várakozási idő:                                                                                                                          

időkorlát nélküli parkolásra van lehetőség egy kijelölt parkolóhelyen

Díjköteles időszak: 8:00 - 18:00 

Zárt rendszerű várakozási övezet 525 Ft/nap 1 575 Ft/nap

15 napon belül: 2 275 Ft 6 825 Ft

15 napon túl: 7 175 Ft 21 525 Ft

*A tájékoztatás nem teljes körű, részletes információk tekintetében a mindenkor hatályos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 

39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete és a Budapest Főváros 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendelete, valamint az 1988. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései 

irányadóak!

3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további 

díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni: Az Üllői út Pöttyös utca és Csárdás köz 

közötti szakaszán az Üllői úttal párhuzamosan kialakított szervizút, valamint a Ferde utca szervizútjának 

a szálloda előtti szakasza

15 napon belül:

15 napon túl:

2 275 Ft 6 825 Ft

7 175 Ft 21 525 Ft

 Nyomtatva: 2018.08.08


