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PARKOLÁSI SZABÁLYZAT 
 
1. A Szabályzat rendeltetése: 

A Szabályzat célja, hogy a Parkoló hatékony és biztonságos üzemelése érdekében, részletesen 
meghatározza azokat a működési szabályokat, melyek betartása kötelező a Parkoló szolgáltatásait 
igénybe vevők számára. 
A Parkolók üzemeltetését az Alen&Parents Kft. látja el (székhelye: 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 2 
cégjegyzékszáma: 13-09-188872) /a továbbiakban: Üzemeltető/. 
 
2. Információ parkolással kapcsolatos kérdésekben: 

a.) alapvető információk és a Szabályzat kivonata: a parkoló ügyfélszolgálatán elérhető, 
kijáratánál működő diszpécseri szolgálatnál 0–24 óra között 

b.) telefonon 

c.) a honlapon 

d.) elektronikus levelezőn (e-mail) 
 

3. Területi hatály: 

A Szabályzat hatálya az alábbi Parkoló területére terjed ki: 

a.) 2220 Vecsés, Almáskert út 20. 
 
4. Személyi hatály: 

a.) a Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik gépjárművel (annak 
vezetőjeként vagy utasaként), vagy gyalogosan a Parkolók területére belépnek 

b.) a Parkolókat mindenki saját kockázatára és felelősségére használhatja 

c.) a Parkolók használóira a KRESZ és a Parkolási Szabályzat előírásai a Parkolók területére 
történő belépéstől kötelezőek 

d.) a parkolás /mint ráutaló magtartás/ tényével a Parkoló használatára vonatkozó szerződéses 
jogviszony jön létre az Üzemeltető és a gépjárművel ténylegesen várakozó személy között, aki 
a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) vagy attól eltérő személy is lehet (bérlő, használó) 

e.) a gépjárművet csak érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, a közlekedési jogszabályok 
által megkövetelt, vezetésre alkalmas állapotban lévő személy vezetheti. 
 

5. A Parkolók használatának feltételei: 

5.1. Gépjárművekre vonatkozó követelmények: 

a.) a közúti közlekedésben történő részvételhez szükséges, a mindenkori hatályos 
jogszabályok által előírt érvényes hatósági engedélyek és felelősségbiztosítás 

b.) a biztonságos közlekedésre alkalmas műszaki állapot 
 

5.2. Közlekedési szabályok: 

a.) legfeljebb 5 km/h sebességgel, a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően 
kell közlekedni 

b.) hangjelzést csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható 
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5.3. Belépés a Parkolók területére: 

a.) a Parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, a Parkolókhoz vezető utak 
területe pedig kizárólag a Parkolók gépjárművel történő megközelítésére szolgál 

b.) csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad parkolni, a közlekedő utak területe 
parkolásra nem vehető igénybe 

c.) egy járművel csak egy parkoló hely foglalható el 

d.) jármű parkolásakor elegendő helyet kell biztosítani az ajtónyitáshoz a szomszédos 
járművek részére 

e.) a parkolóhely elfoglalása után a jármű motorját mielőbb le kell állítani 

f.) 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat a Parkolók területén elhelyezett járműben 
felnőtt felügyelete nélkül 

g.) tilos a Parkolókban: jármű szerelése, mosása, szemetelés, alkohol fogyasztása, nyílt 
láng használata, a járműben - a tankban lévő üzemanyagon túl - tűzveszélyes anyag 
tárolása. 
 

 
6. Gyalogos közlekedés a Parkolókban: 

a.) a Parkolók területén fokozott körültekintéssel kell közlekedni 

b.) 14 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett közlekedhet 

c.) tilos a beléptető-kapuk sorompója alatt átbújni 
 
7. Biztonsági előírások: 

a.) a Parkolókat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően szabad használni 

b.) a járművet lezárt állapotban /ablakokat is felhúzva/, úgy kell a parkolóban hagyni, hogy az 
utas, illetve a csomagtér kívülről látható részein ne maradjon értéktárgy 

c.) az Üzemeltető kizárólag általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a 
parkoló-technika biztonságos és szakszerű kezelése érdekében alkalmaz biztonsági szolgálatot 

 
8. Káresemények: 

a.) az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a Parkolók 
területén elkövetett, harmadik személyek által okozott károkért 

b.) a Parkolók személyzete - a károsult és/vagy a károkozó igénye esetén - közreműködik a 
hatóság helyszínre hívásában 
 

9. Járművek elszállíttatása: 

az Üzemeltető az alábbi esetekben intézkedik a járműnek a Parkolók területéről történő 
elszállíttatásáról, mindenkor a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére: 

a.) ha a jármű megállni tilos tábla hatálya alatt tartózkodik 

b.) ha a jármű a Parkolókon belül nem kijelölt parkolóhelyet foglal el, s ezzel 
akadályozza a közlekedést, más jármű parkolását, illetve a Parkolókba vagy 
parkolóhelyre történő be- illetve onnan történő kihajtást 
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10. Záró rendelkezések: 

a.) a Parkolási Szabályzat 2019. június 1. napján lép hatályba 
 
 
 

Budapest, 2019. május 31.         
                         Molnár Barnáné 

      ügyvezető, 
           Alen&Parents Kft 
 


