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PARKOLÁSI SZABÁLYZAT 

 
 

A szabályzat hatálya 

 

 

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Gyurkamion Kft. által üzemeltetett parkoló 

teljes területére. 

 

A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a fent jelzett parkolót járművük időszakos 

tárolására igénybe vevő személyekre, a parkoló üzemeltetőjének alkalmazottaira, az általa 

megbízott porta szolgálat alkalmazottaira, illetve a parkoló területén bármely egyéb célból (pl.: 

takarítás, karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre. 

 

 

A parkoló használata 

 

A parkolóba való behajtás a beléptető portaszolgálatnál való bejelentkezés, regisztrálás, és 

parkolójegy kiadás/átvétel után lehetséges! 

 

A parkoló mindennap 0-24 óra közötti időszakban folyamatosan üzemel! 

 

 

Parkolási díj: 

 

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.  

 

A parkolási idő a parkolójegy kiváltásától kezdődően a parkoló elhagyásáig órákban kerül 

megállapításra. Minden megkezdett óra egésznek minősül. 

 

Napi jegy 

 

2500 HUF / 24 óra 

vagy 

 8 Eur / 24 óra    

 

A parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy 

elvesztéséről azonnal értesíteni kell a parkoló üzemeltetőjét.  

A parkolójegy elvesztéséből eredő károk a parkolást igénybevevő személyt terhelik.  



 

A parkolójegy elveszése esetén 1 500.- Ft vagy 5€ díj fizetendő. 

 

A parkolási díj kifizetése a kihajtás előtt a portaszolgálatnál készpénzben lehetséges! 

 

A parkolót igénybevevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzéséért, a parkolás 

során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az 

üzemeltető felelősséget nem vállal! 

 

A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben vagy a parkolás - technikai 

berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni! 

Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének! 

 

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

 

A parkoló üzemeltetőjének sem szándéka, sem lehetősége nincs arra, hogy magánszemélyek 

viselkedésére befolyást gyakoroljon.  

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott 

sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél 

jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.  

Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói 

figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak.  

Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.  

 

Tilos 

 

• olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog 

• rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési 

előírásoknak nem felel meg, 

• a leállított járművön szervizmunkát végezni  

• a parkolóban engedély nélkül szórólapot terjeszteni 

• a parkoló egész területén alkohol, kábítószer, bódultságot okozó készítmény 

fogyasztása, illetve árusítása 

 

Kommunális szemetet kizárólag az arra kijelölt edényzetbe lehet elhelyezni. Minden más 

jellegű szemét lerakása szigorúan tilos! 

 

 

SZANKCIÓK A TILALMAK MEGSZEGŐI SZÁMÁRA 

 
 

Amennyiben a vendég, vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a 

parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az 

elkövető kiutasításra kerül a parkolóból. Amennyiben a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető 

bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába, és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró 

személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, 

nyilvános területre történő elszállíttatásról. 



Ezen költségeket a szabálytalanságot előidéző vendég viseli! 

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

  

Az üzemeltető illetve a vendég között a jelen szabályzattal összefüggő jogviták esetén 

valamennyi vitás kérdés eldöntése végett kikötik a Móri Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári 

Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
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