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PARKOLÁSI SZABÁLYZAT 

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. A Parkolási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) területi hatálya kiterjed a 
Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. által a Jagelló úton, illetve a 
MOM Sport (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.) belső területén üzemeltetett 
parkolóra.  

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed azon személyekre, aki a Szabályzat 1. 
pontjában rögzített parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe veszik, 
továbbá azon személyekre, akik a parkolók területén bármilyen egyéb célból 
(pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodnak. 

3. Fogalom meghatározások 

3.1 parkoló: a Szabályzat területi hatálya alá tartozó terület összessége, ahol 
a vendégek a parkolóba történő behajtást követően járműveiket 
tárolhatják; 

3.2 üzemeltető: a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. üzemeltetője, 

3.3 vendég: azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba való 
behajtással rövid távú, illetve az üzemeltetővel külön, meghatározott 
időtartamú szerződést kötöttek járművük parkoló területén történő 
tárolására; 

3.4 parkolási szerződés: olyan kétoldalú megállapodás, amely üzemeltető és 
a vendég között jön létre, a parkolóban történő járműelhelyezés 
feltételeinek szabályozására 

3.5 parkolójegy: olyan papír alapú okirat, amely a behajtással létrejött 
parkolási szerződés tartalmát tanúsítja. 

II. A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. A parkolókba behajtás kizárólag a parkoló bejáratánál elhelyezett utasítást adó, 
figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok 
betartásának figyelembe vételével történhet meg. 

2. A parkolóba behajtáskor a parkolóautomata beléptető terminálján lévő gomb 
megnyomásával parkolójegyet kell igényelni. A parkolóba behajtásra abban az 
esetben van lehetőség, ha a vendég a parkolójegyet átvette és a sorompó 
felemelkedett.  

3. Vendég és üzemeltető külön megállapodása nélkül a parkolójegy átvételével 
jön létre a parkolási szerződés. A vendég tudomásul veszi, hogy a parkolóba 
történő behajtással alávetette magát a parkoló rendszabályainak, ezzel 
egyidejűleg jogosulttá válik arra, hogy járművét a parkoló területén, parkolásra 
kijelölt szabad helyen leállítsa.  

4. A parkolót igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű 
őrzéséért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben, 
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járművön elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető felelősséget 
nem vállal. 

5. A járművet úgy kell leállítani, hogy az kizárólag egy, felfestett burkolati jelek 
által határolt szabad parkolóhelyet foglaljon el. 

6. A járművet leállítása után az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a 
kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon a 
vagyonvédelmét biztosítani kell. 

7. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek, azzal, hogy a parkolóban 
járművel történő közlekedés esetén a megengedett legnagyobb sebesség 5 
km/óra. Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének 
utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása 
érdekében be kell tartani. 

8. A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, 
körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott 
közlekedési sávokban. 

9. A parkolójegy kifizetésére a parkolókban az erre rendszeresített fizető 
automatáknál van mód. 

10. A parkolóból való kihajtás a kifizetett parkolójegy kiléptető terminálon való 
ellenőrzését és jóváhagyását követően lehetséges. Ennek megtörténte után a 
kihajtás a sorompó automatikus felnyílását követően lehetséges. 

11. Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a 
vendégeknek késedelem nélkül járművüket hátrahagyva, el kell hagyniuk a 
parkoló területét. 

12. Rendkívüli események bekövetkeztekor a vendégek járművükkel csak akkor 
hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapta a szükséges hatósági 
felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására. 

III. PARKOLÁSI DÍJ 

1. A parkoló mindennap 0-24 óra közötti időszakban, folyamatosan üzemel. 

2. A parkolókba való behajtás nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az 
üzemeltető a parkolót lezárta, illetve ha a parkoló megtelt. A parkolókban lévő 
szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkoló 
bejáratánál elhelyezett telítettségjelző berendezések adnak információt a 
behajtani kívánó vendégek részére. 

3. A mindenkor érvényes parkolási díj mértékét a parkoló területén kifüggesztett 
táblák jelzik.  

4. A MOM Sportban sportolóknak a Jagelló úti parkolóban 3 óra ingyenes parkolás 
biztosított, a szabad parkolóhelyek függvényében, amennyiben a parkolójegy a 
MOM Sport recepciójánál az uszodai szolgáltatás igénybe vételekor pecséttel 
leigazolásra kerül. 

5. A MOM Sportba, illetve az uszodába oktatásra érkezők részére a Jagelló úti 
parkolóban 2 óra ingyenes parkolás biztosított szabad parkolóhelyek 
függvényében, amennyiben a parkolójegy érkezéskor a MOM Sport 
recepciójánál leigazolásra kerül. 
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6. A vendégek nem vehetik igénybe az ingyenes parkolást akkor, ha nem veszik 
igénybe a MOM Sport szolgáltatásait. 

7. A Jagelló úti parkoló elsődlegesen a MOM Sport vendégei gépjárműveinek 
parkolására szolgál, ezért üzemeltető a MOM Sportot látogató vendégek és 
azon vendégek részére, akik nem a MOM Sport szolgáltatásainak igénybe 
vétele céljából használják a parkolót, eltérő mértékű parkolási díjat határozott 
meg.  

8. A MOM Sport belső parkolójában kedvezményes, illetve ingyenes parkolásra 
nincs lehetőség. 

9. A vendégeknek parkolási kedvezmény igénybe vételéhez a MOM Sport 
pénztáránál a belépőjegy megvásárlásakor jelezniük kell a parkolási 
kedvezmény iránti igényüket, továbbá a parkolójegyet a fürdőbelépő 
megvásárlásakor fel kell mutatniuk. Ha a vendég a fürdőbelépő 
megvásárlásakor nem tudja felmutatni parkolójegyét, a parkolási kedvezményt 
elveszti.  

10. A fürdő informatikai rendszere a parkolási kedvezmény igénybe vételére 
vonatkozó információt rögzíti, s távozáskor a kedvezményes parkolási díj 
kifizetését követően lehet a karórákat és a parkolójegyet mentesíteni, majd a 
kapukon távozni. 

11. A parkolási díj kifizetését követően a vendégnek 10 perc áll rendelkezésére a 
parkoló elhagyására. 

12. A parkolóból kizárólag a fizető automatáknál tehermentesített parkolójegy 
kiléptető terminálon való ellenőrzését és jóváhagyását követően lehet kihajtani. 

13. Amennyiben a MOM Sportban tartandó rendezvény résztvevője, illetőleg a 
parkolót kibérlő természetes- vagy jogi személy parkolási kedvezményben 
részesült, abban az esetben a vendég a parkolót kizárólag az erre 
rendszeresített kilépő kártyával hagyhatja el, amely kártyát a MOM Sport 
személyzetétől, illetve a szolgálatban lévő biztonsági őrtől lehet igényelni. 

14. A Jagelló úti parkolóban hagyott gépjárművet bármely okból ismételten 
felkeresni csak újabb parkolójegy megvásárlása esetén lehet. 

15. Azon gépjármű vezetőknek, akik a parkolóba véletlenül hajtottak be, továbbá a 
taxisoknak, illetve szabad helyet nem találó vendégeknek legfeljebb 5 perc áll 
rendelkezésükre, hogy a parkolót díjfizetési kötelezettség nélkül elhagyják.  

16. 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 igénybe vevő személyt 
terhelik. 

17. Amennyiben a vendég számla kiállítását igényli, azt a MOM Sport Irodákban 
kizárólag az eredeti nyugta bemutatása mellett személyesen vagy postai úton 
teheti meg, a parkolás napjától számított 8 napon belül. A számla postai úton 
való igénylése esetén a kérelemnek legkésőbb a parkolás napját követő 8. 
napon kell megérkeznie a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. 
részére. 

18. A parkolójegy elvesztése esetén a teljes napi parkolási díj ötszörösének 
megfelelő díj fizetendő. 
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IV.  
TILALMAK 

1. Tilos a parkolóban 

1.1 a KRESZ szabályainak megszegése 

1.2 az előre kijelölt, rendszámmal ellátott, bérelt parkolóhelyek jogosulatlan 
használata, ide értve a parkoló forgalmának akadályoztatását 

1.3 a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása, 

1.4 olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj 
szivárog, 

1.5 bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, 
akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű 
üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot, 

1.6 járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen 
vészkijáratok, ki- és bejáratok előtti területeken, 

1.7 a leállított járműveken bármilyen szerviz munka végzése, 

1.8 rendszám nélküli, vagy olyan jármű leállítása, amely a közlekedési 
előírásoknak nem felel meg, 

1.9 a parkolóban szórólap terjesztése. 

2. Tilos a parkolóba behajtást megkezdő gépjármű után szorosan haladva a nyitott 
sorompó alatt, parkolójegy igénylés nélkül a parkolóba járművel behajtani, vagy 
behajtást megkísérelni. Az ebből eredő károkért üzemeltető felelősséget nem 
vállal, továbbá ezen szabályt megszegő személy köteles üzemeltető kárát (pl.: 
sorompó helyreállítás) korlátlanul megtéríteni. 

V. SZANKCIÓK A TILALMAK MEGSZEGŐI SZÁMÁRA 

1. Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy 
megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, vagy 
veszélyezteti a parkoló biztonságát, üzemeltető jogosult őt kiutasítani a 
parkolóból.  

2. Jogosulatlan parkolás esetén üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok 
irányába és az illetéktelen helyen parkoló gépjárművet a tulajdonos költéségére 
elszállíttatja. 

3. Amennyiben a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető bejelentéssel él az 
illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentéssel intézkedik a parkoló rendjét 
megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető 
jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a 
szabálytalanságot előidéző vendég költségére. 

4. A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben vagy a 
parkolástechnikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. 

5. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének. 
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VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. 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. 

 

2. Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő 
dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. 

3. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére 
korlátozódik. 

 

 

 

 

Budapest, 2022.09.01. 

 

 

 


