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Erzsébet téri mélygarázs 

Parkolási Szabályzata és Házirendje 

A mélygarázs (parkoló) rendeltetésszerű, a közlekedési és vagyonbiztonságnak megfelelő üzemeltetése 
érdekében a parkolást az alábbiak szerint szabályozzuk: 
 

1. A Parkolási Szabályzat és Házirend (továbbiakban: Szabályzat) hatálya területileg a 24447/2. 
helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1051 Budapest, V. kerület, Erzsébet téren található Erzsébet téri 
Kulturális Központ és Parkhoz tartozó egyszintes kb. 4.246 m² alapterületű mélygarázsra terjed ki. A 
Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe 
vevő személyekre, a parkoló tulajdonosának (vagy a nevében eljáró vagyonkezelő) alkalmazottaira, a 
parkolót a tulajdonos (a nevében eljáró vagyonkezelő) megbízásából üzemeltető vállalkozás 
munkatársaira, a parkolóban szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálatra, illetőleg a parkolók területén 
bármely egyéb célból (pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre. A Parkolási Szabályzat 
hatálya kiterjed a gépjármű tulajdonosára, üzembentartójára, valamint utasaira is. A Parkolási Szabályzat 
időbeli hatálya 2014.április.01. napjától visszavonásig tart. 
 

2. A parkoló használatának általános feltételei: 

2.1 A parkolóba történő önkéntes behajtással, vagy belépéssel az ügyfél, illetve utasa elfogadják a 
mélygarázs területére érvényes használati szabályokat, egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a 
parkolásról, a parkolón belüli mozgásukról a terület ellenőrzését végző videokamerák útján 
felvételek készüljenek. Üzemeltető ezen felvételeket az adatvédelmi előírások szerint kezeli, 
azokat csak az illetékes hatóságok megkeresésére adja ki. 

2.2 A mélygarázs területén történő közlekedés során a KRESZ előírásait be kell tartani. 

2.3 A parkoló területére csak bérlet, vagy parkolójegy váltásával lehet behajtani, a mélygarázsban a 
bérlők számára sincs biztosított fix parkolóhely. Az ügyfél a mélygarázst saját kockázatára, illetve 
felelősségére használja. 

2.4 A parkoló területére a KRESZ előírásainak megfelelő járművekkel, jelen szabályzat előírásai 
szerint – amelyek a mélygarázsba történő behajtástól érvényesek – szabad behajtani. A 
mélygarázsban megengedett legmagasabb sebesség 5 km/h, amelyet az aktuális időjárási 
körülményeknek megfelelően szükség szerint csökkenteni kell. A parkolóban a tompított 
fényszóró használata kötelező. 

2.5 A mélygarázsba maximum 1,7 méter magas járművek hajthatnak be. 

2.6 A mélygarázsba LPG – propán-bután gáz – üzemű autók nem hajthatnak be. Tilos az olyan 
járművekkel történő behajtás is, amely utas, vagy rakterében tűz- vagy robbanásveszélyes 
anyagot szállít. 

2.7 Az üzemeltető a napijegyes forgalom elől elzárhatja a mélygarázst annak meghatározott 
százalékú foglaltsága esetén, annak érdekében, hogy a bérletes ügyfelek részére értékesített 
parkolóhely szám biztosított legyen. 

2.8 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a mélygarázs használatát rendkívüli esetben 
szüneteltetesse, erről, illetve időtartamáról azonban a bérlettel rendelkező ügyfeleket előre 
köteles írásban, a napijegyes ügyfeleket pedig a lehajtón kihelyezett táblával tájékoztatni. 

2.9 Üzemeltető nem vállal felelősséget a parkoló területén a járművekben, vagy az utasok 
vagyontárgyaiban bekövetkezett, harmadik fél által okozott kárért. 

A jármű tulajdonosa felelős mindazon járművével okozott kárért, amelyet maga, vagy az a 
személy okozott, akinek a vezetést átengedte. 
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Üzemeltető a munkatársai által okozott kárért helytáll. 

Üzemeltető a szükséges mértékben közreműködik a parkoló területén történt baleset, 
káresemény, vagy bűncselekmény kapcsán – a hatóságok helyszínre hívásával, a szükséges és 
rendelkezésre álló információk átadásával. A hatóságok kérésére a video rendszer által készített 
felvételeket átadja. 

3. A parkoló területére csak bérlet, vagy parkolójegy váltásával lehet behajtani és bérlet 
felhasználásával, illetve a parkolási díj kifizetésével lehet kihajtani. 

3.1 Az ügyfél a jegyet a mélygarázsba történő behajtáskor az automatából megkapja. A parkolási 
jegyet a mélygarázsból történő kihajtásig meg kell őrizni 

3.2 Kérjük a parkolójegyet gyűrődés és szennyeződés mentesen, mobiltelefontól távol tárolja. 

3.3 A parkolási díj a mélygarázsból történő kihajtás előtt legfeljebb tíz perccel fizethető ki kiscímletű 
(2.000, 1.000 és 500 Ft-os) bankjegyekkel, illetve (200, 100 és 50 Ft-os) érmékkel a parkoló 
területén található három fizető automatánál. 

3.4 A parkolási díjról ügyfeleink részére az alábbi módon adunk számlát 

 bérletes ügyfeleink részére havonta a tárgyhó első napján számlát állítunk ki, a számla 
kiegyenlítése minden esetben a tárgyhó 5. napjáig esedékes. 

 a parkolójegyes ügyfeleink részére a kifizetését követően a mélygarázsból történő 
kihajtás előtt a parkoló kezelők tartózkodási helyénél (Garázsmesteri iroda) állítjuk ki 
a számlát. Parkolójegyes parkolás esetén mindig csak egy, az aktuális (akkor használt 
és kifizetett) parkolójegyről állíthatnak ki számlát munkatársaink. 

3.5 Amennyiben az automatánál történő fizetés során, vagy a parkolójeggyel való kilépéskor 
problémája adódna, értesítse a helyszínen tartózkodó munkatársainkat, akik a szükséges 
segítséget megadják. 

3.6 Bérlet (mágneskártya), parkolójegy elvesztése esetén 

 A mágneskártya elvesztése esetén üzemeltető jogosult 2.500.-Ft-os egyszeri díjtételt 
érvényesíteni a bérlet kiváltó természetes, vagy jogi személlyel szemben. 

 A parkolójegy elvesztése esetén 5.000 Ft pótdíjat kell fizetni az automatáknál, majd a 
befizetésről kapott bizonylatot a parkoló kezelőinél kell érvényesíteni.. 

3.7 A parkolójegy kifizetését követően, a kilépést kontrolláló automatába kell helyezni kifizetett 
parkolójegyet, vagy a bérlet funkciót betöltő mágneskártyát és meg kell várni, amíg a sorompó 
felemelkedésével szabaddá teszi az utat. Amennyiben a sorompó bármilyen oknál fogva nem 
nyílna fel automatikusan jelezni kell a problémát a parkoló kezelői részére, akik vagy elhárítják 
a meghibásodást, vagy kézi működtetéssel engedik ki az ügyfeleket. 

A sorompó kézi működtetése esetén a parkoló kezelői jogosultak a fizetés tényét egyenként 
ellenőrizni és a járműveket egyenként kiengedni. 

3.8 A bármely okból fizetés nélkül távozó ügyfelekkel szemben, a be és kilépésről készített 
videofelvételek felhasználásával a rendőrhatóságnál feljelentést teszünk. 

4. A parkoló területén tartózkodás szabályai 

4.1 Tilos a közlekedési útvonalakon, a lépcsők, a ki- és behajtást szabályozó sorompók előtt, vagy 
után közvetlenül, illetve általában a mélygarázson belüli forgalmat veszélyeztetve parkolni. 

4.2 Tilos a mozgáskorlátozottak részére a lépcsőházak közelében fenntartott parkolóhelyet arra 
nem rászorulóknak elfoglalni. 

4.3 Parkolásra járművenként csak egy felfestett parkolóhelyet szabad elfoglalni, amelyet úgy kell 
felhasználni, hogy a szomszédos helyre más járművek szabadon beállhassanak, az érintett 
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járművek ajtói – beleértve a motorháztetőt és a csomagtartót is – nyitására elegendő tér 
maradjon. 

4.3.1 Bérletes ügyfél mélygarázson belüli forgalmat akadályozva, vagy veszélyeztetve történő 
parkolása esetén üzemeltető a kapcsolattartó útján megkísérli értesíteni a Bérlőt annak 
érdekében, hogy a szabálytalan parkolási helyzetet megszüntesse. Parkolójeggyel 
történő parkolás esetén erre nincs mód. Amennyiben a bérletes, vagy parkolójegyes 
ügyfelet nem sikerül értesíteni üzemeltető intézkedik a veszélyhelyzet megszüntetése 
céljából a jármű elszállíttatása érdekében. 

4.3.2 Az ügyfél mélygarázson belüli forgalmat akadályozva, vagy veszélyeztetve történő 
parkolása esetén az üzemeltető munkatársai a szabálytalan parkolást fénykép, vagy 
videó felvétel útján dokumentálják, majd az ügyfél költségén autómentővel a 
mélygarázson belül egy másik helyre szállítatja és ott szabályosan parkolva elhelyezi a 
járművet. 

4.3.3 Az ügyfél mélygarázsban egynél több helyet foglalva történő parkolása esetén 
üzemeltető a szabálytalan parkolást fénykép, vagy videó felvétellel dokumentálja és 
ennek alapján a szabálytalan parkolás megkezdésétől, annak befejezéséig a mindenkori 
óradíjas tarifával kiszámlázza az összes jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely 
használatának költségét is. 

4.4 A parkolóhelyre történő beállás után egészségügyi és környezetvédelmi okokból a motort a 
lehető leghamarabb le kell állítani. 

4.5 Az ajtókat bezárva, ablakokat felhúzva, a riasztót (amennyiben van) bekapcsolva, továbbá az 
utastérből az értéktárgyakat elpakolva kell a járművet a parkolóban hagyni. A kabrió jellegű 
járművek esetében az előzőeken kívül a tetőt is zárt állapotban kell hagyni. 

4.6 Tilos a mélygarázsban parkoló járműben aludni, alkoholt fogyasztani, hangoskodni, általában a 
környezetet zavaró magatartást tanúsítani, illetve gyermekkorú, vagy magatehetetlen személyt, 
továbbá házi, vagy vadállatot felügyelet nélkül hagyni. 

4.7 Tilos a mélygarázsban parkoló jármű tisztítása, szerelése, a környezet szennyezése üzem- és 
kenő- vagy más anyagokkal, szeméttel. 

4.8 A mélygarázs területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. 

4.9 A mélygarázs területén az ott parkoló járművek takarása miatt körültekintően kell gyalogosan – 
és járművel is – közlekedni. Különös gondot kell fordítani a gyermekekre (gyermekkorúakra 14 
éves korig) akik életkori sajátosságaik miatt kevésbé figyelmesen közlekednek. Ezért javasoljuk, 
hogy a gyermekkorúak felnőtt kísérettel közlekedjenek a parkolóban. 

Tilos a gyalogos közlekedés – vészhelyzetet kivéve – a rámpán, illetve a be- és kiléptető sorompó 
alatt átbújva. 

 
Tilos továbbá: 

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

típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű 

alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot, 

 szórólapot terjeszteni, feliratot elhelyezni, kéregetni, 

 engedély nélkül fotózni, kérdőíves vagy egyéb felmérést végezni, 

 engedély nélküli kereskedelmi, ügynöki tevékenységet folytatni. 

 

4.10 A mélygarázs folyamatosan csak az „A” lépcsőházon (A fizetőautomaták mellett) keresztül, az 
Akvárium klub felől, illetve a lift használatával közelíthető meg, illetve hagyható el. 
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Biztonsági okokból a „B” és „E” lépcsőházak este 20.00 és reggel 07.00 óra között lezárásra 
kerülnek. Ezek a lépcsőházak napközben is csak a mélygarázsból való kijutásra használhatók fel. 

 

5. Parkolási díj, bérlet 

 
5.1. A parkolás díja: 

07-19-ig 600 Ft / óra 
19-07-ig 400 Ft / óra 
Minden megkezdett fél óra esetén az időszaknak megfelelő óra díj felét kell fizetni (Az 
ár tartalmazza az áfa-t.) A díjfizető automata bizonylatot ad, Áfa-s számla igényt a 
Parkoló Kezelő személyzeténél lehet jelezni. 

 
5.2. Bérlet: 

24 órás havi bérlet: 48.000 Ft + ÁFA/ hó = 60.960 Ft. 
19-07-ig havi bérlet: 20.000 Ft + ÁFA / hó = 25.400 Ft. 
 
A bérletekre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, az Üzemeltető a konstrukciók 
változtatásának a jogát fenntartja. 
Bérletvásárlási igényt az Üzemeltető felé kell jelezni. A bérlet megvásárlásával a 
 Bérlő jelen Szabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja. 
A bérleteket óvni kell mobiltelefon, rádió stb., tűző nap hatásától, mert a rajta levő adatok 
elveszhetnek. Elveszett, sérült bérlet pótlásának a díja: 2.500 Ft. 

6. Az Üzemeltető neve és elérhetősége: 
Rockwell Vagyonvédelmi Kft 1165 Budapest Nyílvessző utca 31. 

telefon:+36-20-254-7818  
 e-mail: info@erzsebet-parkolo.hu 
 Levelezési cím: 1366 Budapest Pf. 19. 

A jelen Szabályzat elérhetősége: a parkolóban a fizető automatáknál, valamint a www.erzsebet-
parkolo.hu oldalon 
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