
PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

Városgondozási Zrt.

(a Városgondozási Zrt által üzemeltetett parkolók használati rendjéről)

1. A Szabályzat rendeltetése:

A Szabályzattal érintett Parkolók a közforgalom számára megnyitott magánterületként funkcionálnak.
A Szabályzat célja, hogy a Parkolók hatékony és biztonságos üzemelése érdekében, részletesen
meghatározza azokat a működési szabályokat, melyek betartása kötelező a Parkolók szolgáltatásait
igénybe vevők számára.
A Parkolók üzemeltetését a Városgondozási Zrt látja el (székhelye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
cégjegyzékszáma: 10-10-020013) la továbbiakban: Üzemeltetői.

2. Információ parkolással kapcsolatos kérdésekben:

Alapvető információk és a Szabályzat kivonata:

a. a bejáratnál és a Parkolók további területén elhelyezett tájékoztató táblákon,
b. Gyöngyös, Madách út 16. számú Ügyfélszolgálati irodában H-P 8.00-16.00 óra között,
c. fizető-automatán feltüntetett telefons-;á.~on,
d. www.vgrt.huhonlapon.

3. Területi hatály:

A Szabályzat hatálya az alábbi Parkolók területére terjed ki:

Gyöngyös, Mátyás király út 4., Fő tér 10. tömbbelső (a továbbiakban együtt: "Parkolók").

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 Imint ráutaló magtartási 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. hangjelzés csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható.

5.3. Parkolási szabályok:

5.3.1. Belépés, parkolás a Parkolók területére:

a. a Parkolókat, behajtást és parkolást követően, a jegykiadó-automata által kiadott jeggyel, vagy előre
megvásárolt érvényes bérlettel lehet igénybe venni,
b. a Parkolóba telepített parkoló-automatából váltott parkolójegy, a megvásárolt parkoló-bérlet,
kizárólag a 3. pontban meghatározott területre érvényes,
c. más parkoló-automatából származó parkolójegy vagy parkoló-bérlet nem érvényes a területre.

5.3.2. Díjszabás, jegyváltás, fizetés, pótdíj mértéke:

a. a Parkolókra érvényes díjszabásról a bejáratnál és a fizető automatánál elhelyezett információs
matricák adnak tájékoztatást. A díjak változását az Üzemeltető legalább 15 nappal előre jelzi,
b. a Parkolók jegyváltással illetve parkoló-bérlettel vehetők igénybe,
c. a parkolójegyet, bérletet a Parkolókból történő távozásig a gépjármű első szélvédője mögött jól
látható helyen kell elhelyezni,
d. parkolójegy nélkül, vagy elvesztése, lejárata esetén a mindenkori díjszabás szerinti pótdíjat kell
fizetni (mely tartalmazza a pótdíjat és 1 óra parkoló díjat) , a gépjármű szélvédőjén elhelyezett
jegyzőkönyv alapján,
e. a várakozási területen, amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában
érvényesített parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen szabályzat előírásai alapján helyezte el,
vagy a parkolójegy érvényességének kezdő időpont ja és az ellenőrzés időpont ja között nem telt el 5
percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a szolgáltató
ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható,
f. a parkolási díjról számla 3200 Gyöngyös, Madách út 16. számú Ügyfélszolgálati irodában kérhető,
g. pótdíj mértéke: 15 napon belüli befizetés esetén: H-P: 2.640 Ft, Szombat: 2.200 Ft

15-30 napon belüli befizetés esetén: 9.770 Ft
30 nap elteltével polgári peres eljárást kezdeményez az Üzemeltető

5.3.3 Bérlet:

A Parkolók meghatározott területeire (parkolóba, de nem meghatározott parkoló-helyre) legfeljebb 30
napos időtartamra érvényes bérlet váltható az Üzemeltetőnél, melynek érvényessége igény esetén
meghosszabbítható. A bérlet kizárólag arra a járműre (a járműrendszámához) érvényes, amelyhez azt
kiváltották.
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Bérlet-típus:

.Jfavibérlet": Kizárólag naptári hónapra váltott, mely 24 órás bent tartózkodást biztosít.

5.3.4. Parkolás:

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. a 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.

5.3.5. Gvalogos közlekedés a Parkolákban:"

a. a Parkolók területén fokozott körül-tekintéssel kell közlekedni,
b. 14 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett közlekedhet.

5.3.7. A Parkolók elhagyása:

A fizetett parkolási időszak leteltét követően 5 perc áll rendelkezésre, hogy a jármű újabb parkolási
időszak fizetése nélkül elhagyja a Parkolók területét.

5.3.8. A Parkolók nyitva-tartása:

a. a Parkolók 24 órában folyamatosan üzemelnek az előre megváltott bérlettel rendelkezők számára,
b. H-P 07:00-16:00, szombat 07:00-14:00 óra között lehet a Parkolókat jegyváltással igénybe venni,
vasárnap és ünnepnap szünnap,
c. az Üzemeltetőnek jogában áll eseti jelleggel a Parkolók, és az ahhoz vezető utak meghatározott
területét vagy egészét időlegesen lezárni. Ilyenkor tájékoztatást ad a korlátozás várható időtartamáról, s
az Üzemeltető a korlátozásra okot adó esemény elmúltával, haladéktalanul megnyitja a lezárt
területeket.

6. 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.

7. Káresemények:

a. az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a Parkolók területén
elkövetett, harmadik személye ek) által okozott károkért,
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b. a Parkolók személyzete - a károsult és/vagyakárokozó igénye esetén - közreműködik a hatóság
helyszínre hívásában, valamint átadja a hatóságnak a káreseményről készült videofelvételt, fotót, ha
ilyen rendelkezésére áll.

8. Járművek elszállíttatása:

8.1. 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,
c. ha az Üzemeltető nyilvántartása alapján, a jármű nem rendelkezik a rendszámára kiadott érvényes
bérlettel, 24 órát meghaladóan fizetés nélkül tartózkodik a Parkolókban.

8.2. A jármű elszállíttatását követően az Üzemeltető gondoskodik telephelyén a szakszerű elhelyezéséről,
írásban tájékoztatást kér (a jármű típusa és rendszáma alapján) az illetékes hatóságoktói a jármű
tulajdonosáról / üzembentartójáról, s a hatóságok adatszolgáltatását követő 8 napos határidőn belül
felszólítja a jármű tulajdonosát (üzembentartó esetén az üzembentartóját), hogyajárművet vegye át a
pótdíj, parkolási díj, adatszolgáltatás, szállítás - és tárolási, költségek befizetését követően.
A felszólítás eredménytelensége esetén, az Üzemeltető polgári peres eljárást kezdeményez a gépjármű
tulajdonosa/üzembentartója ellen me ly költségeit a tulajdonosra/üzembentartóra hárítja.
Az elszállítás tényét, és a jármű külső állapotát az Üzemeltető teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
jegyzőkönyvben, és fényképes dokumentációval rögzíti.
A parkolási díj, pótdíj, szállítási- és tárolási költségek, és ezek járulékai teljes kiegyenlítése esetén, az
Üzemeltető haladéktalanul átadja ajárművet annak tulajdonosa / üzembentartója részére.
Amennyiben a járműnek üzembentartója is van, vita esetén a fizetési kötelezettség elsődlegesen az
üzembentartót terheli tekintettel arra, hogy az üzemben tartói minőség magában foglalja a gépjármű
tényleges használatát.

9. Záró rendelkezések:

9.1. A Parkolási Szabályzat 2013 május O1. napján lép hatályba, kifüggesztéséről, valamint a
Város gondozási Zrt honlapján történő közzétételéről az Üzemeltető gondoskodik.

9.2. A Parkolási Szabályzat módosítása esetén az Üzemeltető, a módosítást a hatályba lépését legalább 15
nappal megelőzően köteles közzétenni, a Szabályzat 2. pontja szerinti információs helyeken.

Gyöngyös, 2013. április 30.

Dorsánszki Zsolt
vezérigazgató

~/L~osGO~nOZÁSI ZRT.
GyöngyÖs., Ken}érgyár u, 11.
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