
Parkolási Szabályzat  

 

 

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 5km/h.A 

parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a sorompó vonalán történő áthaladástól 

érvényesek! 

 

Kérjük, különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály,az elindulás és tolatás szabályainak betartására! 

 

A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet 

utasításai alapján kell elhelyezni,azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű 

mozgását, a ki- és beszállást,rakodást ne akadályozza. 

 

A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és 

elektronikus védelem-amennyiben-amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók. Az 

ügyfél a gépjármű kulcsait magánál tarthatja ,illetve a kulcsok őrzésére van lehetőség. A kulcsok 

elvesztéséből eredő károk a jármű tulajdonost terhelik. 

 

Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja ,ill. szükség esetén 

elszállíttathatja .Vis maiornak minősülnek a tűzesetek,természeti katasztrófák,merényletek és 

terrorcselekmények,ill. Minden, emberi erővel el nem hárítható,előre nem látható olyan 

esemény ,amely mellett személy – és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs 

lehetősége. 

 

A forgalmi rendre vonatkozó szabályok a sorompó vonalának elhagyásáig érvényesek. 

 

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű 

vezetőjét és utasait -  (a továbbiakban  együtt: ügyfél)  között , az itt rendezettek szerint, a jármű 

tárolására,megőrzésére. 

 

Az üzemeltető kötelezettsége a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóban 

leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja, a járművön kelettkezett, sérülésekért 

az üzemeltető nem vállal felelősséget. 

 

Az üzemeltető felelőssége  a nyiltszíni parkoló sajátosságaira tekintetel terjed ki a jármű 

állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri  tárolása során 

bekövetkező szennyeződésért, esetleges időjárási okból )pl.vihar ,jégkár)keletkező sérülésért. 

 

Az üzemeltető a gépjármű utas-és csomagterében elhelyezett ,vagy ott hagyott vagyontárgyakat 

nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az 

üzemeltető nem vállal felelősséget a gápjármű utas-és csomagterében hagyott vagyontárgyakért. 

 

Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben 

bekövetkező károkért és hatóségi rendelkezések következményeiért. 

 

A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen 

olyan tárgy,amelynek birtoklását jogszabály tiltja ,nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül 

fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. 


