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PARKOLÁSI SZABÁLYZAT 
 

LEHEL CSARNOK 
1134 Budapest, Váci út 9-15. 

 

A parkoló címe:  1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok 

A parkoló tulajdonosa: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

A parkoló üzemeltetője: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 

A parkoló használója:  Annak a gépjárműnek a tulajdonosa (üzemben tartója), vagy attól 

eltérő személy (bérlő, használó), aki a parkoló területére behajt.  

A parkoló üzemeltetője és használója: a továbbiakban együttesen Felek. 

 

1. A parkolási szabályzat hatálya 

 

Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a Lehel Csarnok P1 és P2 szintjén üzemeltetett 

lakossági, valamint a raktárszinten áruszállítás céljából fenntartott parkolókra. 

A parkolási rend időbeli hatálya: 2013. 04. 05-től visszavonásig. 

Kiegészítve: 2014. 07. 01. 

Kiegészítve: 2017. 05. 02. 

Kiegészítve: 2019. 10. 15. 

Kiegészítve: 2021. 05. 27. 

 

2. Parkolás általános szabályai 

 

A parkolással, mint a ráutaló magatartás tényével a parkoló használatára vonatkozó szerződéses 

jogviszony jön létre Felek között.  
 

A parkoló területén a KRESZ szabályainak betartása kötelező. A parkoló területén, valamint a 

fizető automatáknál és a sorompóknál kamerarendszer működik. Minden nem rendeltetésszerű 

használatból eredő károkozás rendőrségi feljelentést von maga után. 
 

A gépjárműben váratlanul keletkezett műszaki hiba, vagy egyéb probléma esetén a parkolóból 

való kijutással kapcsolatban keresse a Piacőrség, vagy a Piacfelügyelőség dolgozóit. 
 

A gépjárművekben hagyott értéktárgyakért, valamint a parkolás során a járműben keletkezett 

károkért felelősséget nem vállalunk, a járműveket nem őrizzük. 

 

a) A parkoló nyitvatartása (nyitást - zárást a Piacőrség biztosítja) 

 

A lakossági parkoló nyitva tartása: 

H – P:   06.00 – 18.00 

Szombat: 06.00 – 14.00 

Vasárnap: 06.00 – 13.00 

Kérjük, a parkolót hétköznap 19.00 óráig, 

Szombaton 15.00 óráig, 

Vasárnap 14.00 óráig elhagyni. 

Fentiektől eltérő időpontokban a parkoló használata csak az aktív parkoló kártyával 

rendelkezők számára biztosított. 
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A raktárszint nyitva tartása (ha az Üzemeltető időszakosan másképpen nem rendelkezik): 

H – P:   00.00 - 20.00 

Szombat: 00.00 - 15.00 

Vasárnap: 05.00 - 14.00 
 

 

b) A parkoló működése 

 

A parkolóba történő behajtáskor (bérlettel nem rendelkező személyeknek) 

parkolójegyet kell húzni a parkoló bejáratánál elhelyezett jegykiadó automatából, melyet a 

parkolás végéig meg kell őrizni. (A jegykiadó automatából gyalogosan közlekedő személy nem 

tud jegyet húzni, ez csak gépjárművel lehetséges.) 

A parkolójegy kiadását követően a behajtást szabályozó sorompó felnyílik.  

A parkolás végeztével a parkolójegy érvényesítése, valamint a parkolási díj fizetése a 

fizető automatáknál történik. 

A parkolójegy érvényességét a kihajtást szabályozó sorompó előtt elhelyezett automata 

ellenőrzi, érvényesség esetén a sorompó felnyílik és szabad a kihajtás. 

Érvényes jegy hiányában a mindenkori díjszabás szerinti pótdíj fizetendő büntetőjegy 

formájában. A büntetőjegyet a piacfelügyelőség vagy a piac őrség adja át, a jegyet az 

automatáknál lehet kiegyenlíteni, csak ezt követően lehetséges a kihajtás. Érvényes jegy 

hiányának minősül nem csak a parkolójegy elvesztése, hanem a behajtáskor a megfelelő 

követési távolság be nem tartásából adódó jegyhúzás elmulasztása (”bevonatozás”) is. 

Sem a piac őrség, sem a Lehel Csarnok Üzemeltetési Osztály alkalmazottjai nem 

jogosultak a pótdíj megfizetésének elengedésére. 

Számlaigény esetén a kihajtás után őrizze meg jegyét, és juttassa vissza a Lehel Csarnok 

Üzemeltetési Osztályának címére (1134 Budapest, Váci út 9-15.), mellékelve a számlázási 

adatokat, valamint megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot. 

Jogcímes kihajtás minden esetben csak az üzemeltetési osztály dolgozója által aláírt jegy 

(vagy pótjegy) ellenében, történhet. 

A lakossági parkoló P1 szintjén a kihajtó sorompónál található, elektromos autók 

töltésére alkalmas töltőállomás (visszavonásig) ingyenesen használható, azonban használata a 

parkolási díj megfizetése alól nem mentesít. 

Mozgássérült igazolvány érvényesítésére nincs lehetőség, a díjmentes időszak 

lejártával, a mindenkori díjszabás szerinti összeg fizetendő. 

Érvényes parkoló bérlettel a behajtás rendszám felismerés, vagy parkoló kártya 

érvényesítés alapján történik. 

Parkoló bérletet igényelni a Lehel Csarnok Üzemeltetési Osztályán, vagy a 

www.kozszolgaltato.bp13.hu honlap ügyfélablakán keresztül lehet. Parkoló bérlet szerződés 

minimum 1 hónap időtartamra köthető. 
 

 

3. Tiltó rendelkezések 
 

A parkoló egész területén TILOS: 

- dohányzás és nyílt láng használata 

- gázüzemű és forgalmi rendszám nélküli gépjárművek behajtása 

- a KRESZ szabályainak megszegése 

- járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül 

- szórólap terjesztése 

- kéregetés 

- magassági korlátot meghaladó járművel behajtani - az ebből eredő károkat a károkozó fizeti 

- lakókocsival, utánfutóval, motorkerékpárral, segédmotorral behajtani  

http://www.kozszolgaltato.bp13.hu/

