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Parkolási kártya
mozgásukban korlátozott
személyek számára
az Európai Unióban:
Feltételek a tagállamokban

További információ:
http://parkingcard.europa.eu

Európai Bizottság

Hogyan lehet hozzájutni
az EU kiadványaihoz?
Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

Helyezze a mappát a szélvédő mögé a
parkolási kártyája mellé úgy, hogy annak az országnak a nyelve(i) legyen(ek)
látható(k), amelyet felkeresett.

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján
(http://bookshop.europa.eu);
• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója
és/vagy ISBN száma alapján;
• közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak a http://bookshop.europa.eu
honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758
faxszámra küldött üzeneten keresztül.
Ingyenes kiadványok:
• az EU-könyvesbolt útján
(http://bookshop.europa.eu);
• az Európai Bizottság képviseleteitől és
küldöttségeitől. Elérhetőségeik megtalálhatóak
a http://ec.europa.eu honlapon, vagy
lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra
küldött üzeneten keresztül.

Használja a mappát a füzet borítójaként!

Parkolási kártya mozgásukban
korlátozott személyek számára
az Európai Unióban:
Feltételek a tagállamokban

Európai Bizottság
Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság
G.3 egység
A fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedése
A kézirat 2008 februárjában készült

A dokumentum a Tanács 2008/205/EK ajánlása alapján készült. Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt
információtartalmakat mások hogyan használják fel.

A Europe Direct szolgáltatás az Európai
Unióval kapcsolatos kérdéseire segít
Önnek választ találni.
Ingyenesen hívható telefonszám (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek
hozzáférést a 00 800-as telefonszámokhoz, vagy
kiszámlázzák ezeket a hívásokat.

Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai
Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a
következő címen állnak rendelkezésre: http://europa.eu
© Európai Közösségek, 2009
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Katalógusinformáció a kiadvány végén található.
Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak
Hivatala, 2009
ISBN 978-92-79-10554-8
doi: 10.2767/72482
printed in Luxembourg
klórmentes fehér papírra nyomtatva

Á lta l á n o s i nfor mác i ók
é s ta nác s ok
Ez a füzet tájékoztató kiadvány, amely áttekintést ad a
mozgásukban korlátozott személyek parkolási kártyájának használati feltételeiről az Európai Unió különböző
tagállamaiban.
Mielőtt egy másik országba utazna, tájékozódjék az adott
országban érvényes szabályokról. Egyes esetekben helyben további információkat kell kérnie.
Helyezze a parkolási kártya mellé azt az információt, amit
az önálló mappa annak az országnak a nyelvén tartalmaz,
amelyet felkeres. Ez az információ tájékoztatja a helyi hatóságokat, hogy parkolási engedélye a szabványos közösségi
modellen alapul, és az érintett országban Ön igénybe
veheti a mozgásukban korlátozott személyek számára
biztosított összes kapcsolódó parkolólétesítményt.
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BELGIUM
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
A legtöbb helyen ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül
várakozhat, ahol fizetni kell a parkolásért.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási engedéllyel rendelkező járművek ingyenesen parkoljanak, de
csak a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott
helyeken.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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BULGÁRIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Lakott területeken kívül a járműveket az úttesten kívül kell
leállítani. Az úttesten parkolni tilos!
Lakott területen belül az út tulajdonosa vagy kezelője kijelölhet területeket, utakat vagy útszakaszokat, ahol meghatározott időszakokban rövidebb ideig lehet parkolni. Ez
az időszak nem lehet kevesebb 30 percnél, de nem haladhatja meg a 3 órát.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolóterületeket jelzőtáblák, útburkolati jelek és feliratok jelzik, amelyek a várakozás feltételeiről tájékoztatják
a járművezetőt. Az illetékes önkormányzat parkolási díjat
állapíthat meg.
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CSEH KÖZTÁRSASÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Csak az O1-es jelzés birtokosai várakozhatnak járműveikkel a parkolókban a mozgásukban korlátozottak számára
fenntartott helyeken.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Egyedi esetekben, és amennyiben elkerülhetetlenül szükséges, az O1-es jelzéssel rendelkező járművezetők figyelmen kívül hagyhatják a „várakozni tilos” jelzést a szükséges
ideig (a közúti forgalom biztonságát és folyamatosságát ez
nem befolyásolhatja).
Egyedi esetekben, és amennyiben elkerülhetetlenül szükséges, az O1-es jelzéssel ellátott személygépkocsik figyelmen kívül hagyhatják a következő közúti jelzéseket:
„Behajtani tilos!” (Zákaz vjezdu)
„Kivéve célforgalom” (Průjezd zakázán)
„Kivéve áruszállítás” (Zásobování vjezd povolen)
„Kivéve…” (Vjezd povolen pouze pro)
„Behajtás csak helyi lakosoknak” (Dopravní obsluze vjezd
povolen)
„Kivéve helyi lakosok” (Mimo dopravní obsluhu)
Egyedi esetekben, és ha elkerülhetetlenül szükséges, az
O1-es jelzéssel ellátott személygépkocsik a „gyalogos
övezet”-be is behajthatnak.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Ellenőrizze a helyszínen, hogy a magánparkolókban kialakítottak-e speciális rendszert a mozgásukban korlátozottak
számára.
Az O1-es jelzéssel rendelkező személy kérheti az igazgatási
hatóságtól, hogy lakóhelye közelében jelöljön ki a számára
fenntartott parkolóhelyet.
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DÁNIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A parkolási kártyával rendelkező járművekre a legtöbb
helyen a következő időbeli korlátozások vonatkoznak:
• ahol tilos a parkolás, ott legfeljebb 15 percig várakozhat, de csak akkor, ha nem akadályozza a forgalmat;
• ahol a parkolási időt 15–30 percre korlátozzák, ott legfeljebb egy óráig várakozhat;
• ahol a parkolás ingyenes, de azt egy, két vagy három
órára korlátozzák, ott korlátlan ideig várakozhat.
Egyes helyeken fizetni kell a parkolásért. Ha érkezéskor
kifizeti a maximális időre szóló parkolási díjat, esetleg korlátlan ideig várakozhat.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Csak akkor közlekedjen vagy várakozzon gyalogosövezetekben, ha azt a helyi szabályok kifejezetten megengedik!
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek.
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NÉMETORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon olyan helyen,
amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
• Legfeljebb három órát várakozhat a parkolókban azokon az utakon vagy övezetekben, ahol tilos a parkolás.
• Túllépheti a várakozási időt a parkolóhelyeken azokon az utakon vagy övezetekben, ahol a parkolási időt
korlátozzák.
• Ingyenesen várakozhat olyan parkolóhelyeken, ahol a
parkolási díjat jegykiadó automatánál vagy parkoló
óránál kell kiegyenlíteni.
• A helyi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeken legfeljebb három órát várakozhat.
• A forgalom elől elzárt övezetekben vagy a kijelölt parkolóhelyeken kívül akkor várakozhat, ha nem akadályozza az átmenő forgalmat.
• Gyalogosövezetekben csak akkor várakozzon, ha azt a
helyi szabályok kifejezetten megengedik. Ellenőrizze a
helyszínen! Ha az megengedett, akkor is csak meghatározott időpontokban hajthat be és várakozhat.
Megjegyzés: Ezek a parkolási szabályok csak abban az esetben alkalmazandók, ha nincs a közelben más parkolási lehetőség. A parkolás maximális időtartama nem haladhatja
meg a 24 órát.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolókra vonatkozó szabályok változók. Ellenőrizze a
parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat, vagy kérdezze
meg a személyzetet!
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ÉSZTORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Várakozhat, ahol tilos parkolni, de csak akkor, ha a járművel teljes egészében feláll a járdára, és ha nem akadályozza
a forgalmat.
ÂÂ Határozottan

javasoljuk, hogy ellenőrizze a helyszínen!
Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül parkolhat, ahol fizetni kell a parkolásért.
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat olyan utakon, ahol a
parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
A mozgásában korlátozott járművezetőre nem vonatkozik
az időbeli korlátozás.
A mozgásában korlátozott személyt szállító jármű vezetője megállhat, hogy a fogyatékkal élő személy be-, illetve
kiszállhasson.
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen várakozzanak.
Ellenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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ÍRORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
A parkolási kártyával rendelkező járművekre vonatkozó
parkolási díjak és parkolási idők változóak.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban fizetési kedvezményt biztosítanak a
parkolási kártyával rendelkező járművek számára.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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GÖRÖGORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon olyan helyen,
amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A parkolási kártya használatával lehetséges a közutakon
vagy a jármű- vagy gyalogosforgalom céljára vagy állatok
haladására fenntartott helyeken történő parkolás az elsőbbségi jog biztosításával.
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
A legtöbb helyen, ahol az elő van írva, fizetnie kell a
parkolásért.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen várakozzanak.
Ellenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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SPANYOLORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne várakozzon olyan utakon, ahol a parkolás tilos, kivéve,
ha azt a helyi szabályok kifejezetten megengedik.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
A parkolási kártyával rendelkező járművekre vonatkozó
parkolási díjak és parkolási idők változóak.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Csak akkor közlekedjen vagy várakozzon gyalogosövezetekben, ha azt a helyi szabályok kifejezetten megengedik.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A legtöbb helyen a parkolók kedvezményeket biztosítanak
a parkolási kártyával rendelkező járműveknek.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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FRANCIAORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.
Bár létezik a parkolási kedvezmények országos rendszere,
lehetnek helyi eltérések.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
A jogszabály előírja, hogy a mozgásukban korlátozottak
ingyenesen igénybe vehetik a számukra fenntartott parkolóhelyeket, és tiltja minden berendezés alkalmazását,
ami korlátozza az ilyen parkolók elérését.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
Fizetnie kell a parkolásért, ahol ez elő van írva. Párizsban
és egyes más városokban a parkolási kártyával rendelkező
járművek ingyenesen parkolhatnak.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Számos helyen időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a
parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók kedvezményeket biztosítanak a parkolási kártyával rendelkező járműveknek.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatót,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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OLASZORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket sárga vonallal
és kerekesszék-szimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon
olyan helyen, amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Várakozhat olyan utakon, ahol tilos parkolni, de csak
szükséghelyzetben és csak akkor, ha nem akadályozza a
forgalmat.
A legtöbb helyen, ahol az elő van írva, fizetnie kell a
parkolásért.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
Csak akkor közlekedjen vagy várakozzon gyalogosövezetben vagy korlátozott forgalmú területeken (ZTL), ha azt a
helyi szabályok kifejezetten megengedik.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A nyilvános parkolókban minden ötvenedik parkolóhelyet
a parkolási kártyával rendelkező járművek számára jelölik
ki. A parkolási kártyával rendelkező járművek ezeken a
helyeken ingyenesen várakozhatnak.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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CIPRUS
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül parkolhat az olyan
utakon, ahol fizetni kell a parkolásért.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes nyilvános parkolókban megengedett, hogy a
parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen
várakozzanak.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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LETTORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A mozgásukban korlátozott személyek számára kijelölt,
különleges jelzéssel ellátott helyeken ingyenesen parkolhat gépkocsijával.
A mozgásukban korlátozottak számára kibocsátott parkolási kártyával rendelkező személyek figyelmen kívül hagyhatják a következő jelzéseket:
„Parkolni tilos!” (Stāvēt aizliegts)
„Várakozni tilos!” (Apstāties aizliegts)

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek.
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LITVÁNIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Várakozhat, ahol tilos parkolni, de csak akkor, ha nem akadályozza a forgalmat.
Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol
parkolási díjat kell fizetni, de csak a kerekesszék-szimbólummal megjelölt helyeken.
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
Behajthat olyan övezetekbe, ahol a közlekedés tilos.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen parkoljanak, de csak
a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott helyeken. Ellenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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LUXEMBURG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek.
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MAGYARORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ingyenesen várakozhat, ahol parkolási díjat kell fizetni.
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen várakozzanak.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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MÁLTA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.
A mozgásukban korlátozottak számára biztosított parkolási kedvezményekről részletes információ szerezhető be a
máltai hatóságoktól a következő címen:
Igazgató
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilita’
Centru Hidma Socjali
Santa Venera
Málta
e-mail: helpdesk@knpd.org
www.knpd.org

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
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HOLLANDIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon olyan helyen,
amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Legfeljebb három órát várakozhat, ahol tilos parkolni, de
csak akkor, ha nem akadályozza a forgalmat.
Fizetnie kell a parkolásért, ahol parkolási díjat kell fizetni,
és be kell tartani az időbeli korlátozást. Helyi eltérések
lehetnek.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül parkolhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott (kék zóna).
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek.
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AUSZTRIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon olyan helyen,
amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a megállás
és a várakozás!
A legtöbb helyen ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül
várakozhat, ahol fizetni kell a parkolásért.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
Közlekedhet és várakozhat gyalogosövezetekben, de csak
akkor, amikor a szállítást végző járművek is behajthatnak
oda.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A közparkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási kártyával rendelkező járműveknek.
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LENGYELORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.
A mozgásukban korlátozottak számára kibocsátott parkolási kártyával rendelkezők – különleges elővigyázatosság
mellett – figyelmen kívül hagyhatják a következő közlekedési jelzőtáblákat:
„Mindkét irányból behajtani tilos!” (Zakaz ruchu w obu
kierunkach)
„Gépjárművel behajtani tilos, kivéve a kétkerekű motor
kerékpárt” (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem
motocykli jednośladowych)
„Autóbusszal behajtani tilos!” (Zakaz wjazdu autobusów)
„Motorkerékpárral behajtani tilos!” (Zakaz wjazdu
motocykli)
„Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos!” (Zakaz wjazdu
motorowerów)
„Várakozni tilos” (Zakaz postoju)
„Páratlan napokon várakozni tilos!” (Zakaz postoju w dni
nieparzyste)
„Páros napokon várakozni tilos!” (Zakaz postoju w dni
parzyste)
„Korlátozott várakozási övezet” (Strefa ograniczonego
postoju)
A fenti rendelkezés a következőkre is vonatkozik:
• olyan gépkocsivezető, aki mozgásában korlátozott
személyt szállító járművet vezet;
• mozgásukban korlátozott személyek gondozásával,
rehabilitációjával vagy oktatásával foglalkozó intézmények alkalmazottai;
• külföldön kibocsátott parkolási kártyával rendelkező
járművek vezetői.
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PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon az úton olyan helyen, ahol tilos a várakozás!
Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol
parkolási díjat kell fizetni, de csak a kerekesszék-szimbólummal megjelölt helyeken.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Ahol a parkolás a páros vagy a páratlan napokon korlátozott, az út bármelyik oldalán parkolhat, de csak akkor, ha
nem akadályozza a forgalmat.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Csak akkor közlekedjen vagy várakozzon gyalogosövezetekben, ha azt a helyi szabályok kifejezetten megengedik.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók nem biztosítanak kedvezményeket a parkolási
kártyával rendelkező járműveknek. Helyi eltérések azonban lehetnek.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

26

PORTUGÁLIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utcákon és a parkolókban a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket a kerekesszékszimbólummal, vagy várandós nőt vagy gyermeket a karjában tartó nőt ábrázoló szimbólummal jelölik meg. Ne
parkoljon olyan helyen, amelyet egy személy nevével vagy
egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Ne parkoljon olyan úton, ahol tilos a várakozás, kivéve, ha
elengedhetetlen, és akkor is csak rövid ideig várakozhat, és
nem zavarhatja sem a jármű-, sem a gyalogosforgalmat.
Fizetnie kell a parkolásért, ahol parkolási díj fizetendő, és
tilos túllépnie a kifizetett parkolási időt.
Tilos túllépnie az időbeli korlátokat, ahol ilyen korlátozás
van érvényben.
A mozgásukban korlátozott személyek lakóhelye közelében számukra fenntartott parkolóhelyet alakíthatnak ki.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolók általában nem nyújtanak kedvezményeket a
mozgásukban korlátozott személyek parkolási kártyájával
rendelkező járművek számára.
A mozgásukban korlátozott személy lakóhelyénél egyes
önkormányzatok a számukra fenntartott parkolóhelyet
alakítanak ki.
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ROMÁNIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
A közhasznú épületek közelében lévő parkolókban, vala
mint a szervezetten kialakított parkolókban az összes
parkolóhely legfeljebb 4%-át, de legalább 2 parkolóhelyet a mozgásukban korlátozottak ingyenes használatára
alakítottak ki, tartanak fenn és jelölnek meg nemzetközi
jelzéssel.
A szabadon használható parkolóhelyek kezelője ingyenes
parkolóhelyeket biztosít azon mozgásukban korlátozott
személyek számára, akik azt kérik, és a lakásukhoz a lehető
legközelebb van szükségük parkolóhelyre.
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SZLOVÉNIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Legfeljebb két órát várakozhat, ahol tilos parkolni, de csak
akkor, ha nem akadályozza a forgalmat.
Fizetnie kell a parkolásért, ahol ez elő van írva, és be kell
tartania az időbeli korlátozást.
Ahol megengedett a járdán való parkolás, biztosítania kell,
hogy a gyalogosközlekedés számára legalább 1,6 méter
szabad hely álljon rendelkezésre.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen várakozzanak.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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SZLOVÁKIA
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszék-szimbólummal jelölik meg. A korlátozott parkolási
területek használatára az O1-es jelzéssel ellátott járművek
jogosultak. Ne parkoljon olyan helyen, amelyet egy jármű
rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A súlyosan fogyatékos, csak egyénileg szállítható személyt
szállító, O1-es jelzéssel ellátott jármű vezetője nem köteles
betartani a parkolási korlátozásokat, amennyiben a járművezető nem akadályozza az átmenő forgalmat.
A O1-es jelzéssel megjelölt jármű figyelmen kívül hagyhatja a következő jelzéseket:
„Kivéve áruszállítás” (Neplatí pre zásobovanie)
„Csak áruszállítás” (Iba zásobovanie)
„Kivéve szállítmányozás” (Neplatí pre Prepravné služby)
„Szállítmányozás” (Prepravné služby)

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen vagy kedvezményes
díj mellett várakozzanak.
ÂÂ E llenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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FINNORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg. Ne parkoljon olyan helyen,
amelyet egy személy nevével vagy egy jármű rendszámával jelöltek meg!

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
Egyes területeken várakozhat ott, ahol tilos parkolni, de
csak akkor, ha nem akadályozza a forgalmat.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül parkolhat az olyan
utakon, ahol fizetni kell a parkolásért.
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat az olyan utakon, ahol
a parkolás ingyenes, de időben korlátozott.
Gyalogosövezetekben ne közlekedjen, és ne parkoljon!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A parkolókra vonatkozó szabályok változók. Ellenőrizze a
parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat, vagy kérdezze
meg a személyzetet!
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SVÉDORSZÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
A parkolási kártyák csak a parkolásra vonatkozó helyi közúti közlekedési szabályok alól adnak mentességet tulajdonosaiknak. A helyi közlekedési szabályokat általában a kerületi hatóság határozza meg, és azokat közúti jelzésekkel
jelzi.
Az utakon és a parkolókban a kifejezetten a parkolási kártyával rendelkező mozgáskorlátozottak számára fenntartott
parkolóhelyeket kerekesszék-szimbólummal jelölik meg.
Egyes körzetekben ingyenes a parkolás a parkolási kártyával rendelkezők számára.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
A parkolás legfeljebb három óra időtartamra megengedett olyan helyeken, ahol a parkolás tilos vagy a helyi közlekedési szabályok szerint három óránál rövidebb ideig
engedélyezett.
• Legfeljebb 24 óráig megengedett a parkolás az
olyan helyeken, ahol a helyi közlekedési szabályok
szerint a parkolás 3 és 24 óra közötti időtartamra
engedélyezett.
• Gyalogosövezetekben a parkolás legfeljebb három óra
időtartamra engedélyezett.
• A helyi közlekedési szabályok szerint a parkolás a parkolási kártyával rendelkező mozgássérültek számára
fenntartott parkolóhelyeken engedélyezett. Az adott
parkolóhelyre vonatozó maximális parkolási időt be
kell tartani.
• Nem várakozhat olyan helyeken, amelyeket meghatározott célra vagy járműfajta számára jelöltek ki.

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
A fenti, Parkolás a közutakon pontban ismertetett szabályok a parkolókra is érvényesek. Az egyes területek tulajdonosai megtilthatják a parkolást vagy a várakozást.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Az utakon és a parkolóhelyeken a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket kerekesszékszimbólummal jelölik meg.
A parkolási kártyát parkolótárcsával együtt adják ki. A külföldről érkező, parkolási kártyával rendelkező személyek
azonban a parkolótárcsa használata nélkül is ugyanolyan
kedvezményekben részesülnek.

PARKOLÁS A KÖZUTAKON
London központjában a parkolási kártyával rendelkező járműveknek nem biztosítanak kedvezményeket.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Várakozhat a parkolóhelyeken olyan utakon, ahol tilos a
parkolás, kivéve, ha „Tilos a ki- és berakodás” jelzés látható,
és csak akkor, ha nem akadályozza a forgalmat:
• Angliában és Walesben legfeljebb három órát;
• Skóciában és Észak-Írországban időbeli korlátozás nélkül, kivéve, ha helyi korlátozások vannak érvényben.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
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Ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül parkolhat, ahol
fizetni kell a parkolásért, kivéve, ha a jelzőtáblák mást
mutatnak.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Időbeli korlátozás nélkül várakozhat, ahol a parkolás ingyenes, de időben korlátozott, kivéve, ha a jelzőtáblák mást
mutatnak.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!
Csak akkor közlekedjen vagy várakozzon gyalogosövezetekben, ha azt a helyi szabályok kifejezetten megengedik.
ÂÂ Ellenőrizze a helyszínen!

PARKOLÁS A PARKOLÓKBAN
Egyes parkolókban megengedett, hogy a parkolási kártyával rendelkező járművek ingyenesen várakozzanak.
Ellenőrizze a parkolóban kifüggesztett tájékoztatókat,
vagy kérdezze meg a személyzetet!
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Európai Bizottság
Parkolási kártya mozgásukban korlátozott személyek
számára az Európai Unióban: Feltételek a tagállamokban
Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos
Kiadványainak Hivatala
2009 – 34 oldal – 9,9 x 21 cm
ISBN 978-92-79-10554-8
doi: 10.2767/72482

Hogyan lehet hozzájutni
az EU kiadványaihoz?
Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

Helyezze a mappát a szélvédő mögé a
parkolási kártyája mellé úgy, hogy annak az országnak a nyelve(i) legyen(ek)
látható(k), amelyet felkeresett.

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján
(http://bookshop.europa.eu);
• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója
és/vagy ISBN száma alapján;
• közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak a http://bookshop.europa.eu
honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758
faxszámra küldött üzeneten keresztül.
Ingyenes kiadványok:
• az EU-könyvesbolt útján
(http://bookshop.europa.eu);
• az Európai Bizottság képviseleteitől és
küldöttségeitől. Elérhetőségeik megtalálhatóak
a http://ec.europa.eu honlapon, vagy
lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra
küldött üzeneten keresztül.

Használja a mappát a füzet borítójaként!

KE-30-08-401-HU-C

Parkolási kártya
mozgásukban korlátozott
személyek számára
az Európai Unióban:
Feltételek a tagállamokban

További információ:
http://parkingcard.europa.eu

Európai Bizottság

