
 
 

 
 

PARKOLÁSI ÖVEZET BŐVÍTÉS 2016. OKTÓBER 1-TŐL 

Ferencváros Önkormányzata – a lakossági kéréseknek eleget téve - 2016.október 

1-től, fizető parkolási övezetet alakít ki a József Attila-lakótelepen és a 

Vágóhíd utca környékén, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő 

Zrt. bevonásával.  

 

A fizető parkolás bevezetésének célja, hogy  

 az útjainkat és tereinket P+R parkolónak használó gépjárműveket 

visszaszorítsuk, 

 a megnövekedett forgalomterhelést csökkentsük, ezáltal  

 a ferencvárosi lakosok (sorozatos kéréseiknek megfelelve) közlekedési és 

parkolási helyzetét javítsuk,  

 lakókörnyezetünket élhetőbbé tegyük.  

 

A József Attila-lakótelepen az alábbi területek kerülnek a fizető övezetbe: 

Ecseri út – Epreserdő utca – Ifjúmunkás utca – Pöttyös utca – Dési Huber utca – 

Toronyház utca – Csárdás köz – Egyetértés 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. (Térkép: ITT) 

 

A Vágóhíd utca környékén, az alábbi területek kerülnek a fizető övezetbe: 

Nagyvárad tér - Vágóhíd utca - Soroksári út - Haller utca által határolt terület kivéve 

a Haller utcát, amely korábban már várakozási övezet része volt, valamint az Albert 

Flórián utca - Vágóhíd utca és Könyves Kálmán körút közötti szakasza, a Lenkei János 

utca - Vágóhíd utca és a Szent László kórház közötti szakasza, továbbá a Fehér Holló 

utca - Vágóhíd utca és a Szent László kórház közötti szakasza. (Térkép: ITT) 

 

A díjköteles parkolás munkanapokon 8-18 óra között fog tartani, a várakozási díj 

mértéke 175 forint lesz óránként, melynek megfizetése a parkoló automatáknál 

megváltott parkolójeggyel-, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel teljesíthető. A 

parkolójegyek-, és a mobilparkolás érvényességét, 2016. október 1-től ellenőrök 

fogják vizsgálni, és a nem fizető gépjárművekre pótdíjat fognak kiszabni! 

 

Ferencvárosi lakosoknak - érvényes várakozási engedély birtokában – a 

parkolás díjmentes marad!  

 

Amennyiben nem rendelkezik várakozási engedéllyel, kérelmét 2016. 

szeptember 30. előtt juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz! Felhívjuk szíves 

figyelmét, hogy a várakozási engedélyek a kiadás napjától érvényesek, 

visszamenőleges hatályuk nincs, ezért javasoljuk, mielőbb keresse fel irodánkat, 

hogy elkerülje a pótdíjazást!  

 

Az igénylés feltételeiről részletesen tájékozódhat itt, a szükséges nyomtatványok 

beszerezhetőek ügyfélszolgálati irodánkban, vagy letölthetőek 

honlapunkról innen. 

 

A megnövekedett ügyfélforgalom miatt, ügyfélszolgálati 

irodánkban hosszú várakozási idő alakult ki, melynek 

elkerülése érdekében javasoljuk, foglaljon időpontot 

a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu címen. 

Rövid regisztrációt követően, kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb 

időpontot, melyről visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, az 

ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal együtt. A kiválasztott időpontban 

munkatársunk soron kívül fogadja Önt, a regisztrációkor megadott rendszám 

alapján. 

http://ferencvarosiparkolas.hu/letoltes/Jozsef_Attila-lakotelep_fizeto_ovezet_terkep.pdf
http://ferencvarosiparkolas.hu/letoltes/Vagohid_utca_fizeto_ovezet_terkep.pdf
http://ferencvarosiparkolas.hu/index.php?name=4_1_tajekoztato
http://ferencvarosiparkolas.hu/index.php?name=4_3_lakossagi_varakozasi_eng
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu/


 
 

 
 

 

Ügyfélszolgálati Iroda:  

1093 Budapest, Lónyay utca 13/a. 

Nyitva tartás: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 9-17 óráig;  

Szerda: 9-18 óráig;  

Péntek: 9-16 óráig. 

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos 

ügyfélszolgálatunkhoz a 6 777 295-ös telefonszámon, ahol kollégáink, 

munkanapokon 8-20 óráig, készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

 

Bízunk benne, hogy intézkedéseinkkel, a lakossági kéréseknek maradéktalanul 

megfelelve, közösen, egy élhetőbb Ferencvárost alakíthatunk ki!  

 

Üdvözlettel,  

 

FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió 

 


