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MobilParkolás már a Ferihegyi repülőtéren is! 

 

A MobilParkolás szolgáltatás Budapest és további 24 város mellett március 1-jétől a Ferihegyi 
reptéren is igénybe vehető a T-Mobile, Pannon és Vodafone hálózatokból egyaránt. A kényelmes 
és egyszerű megoldás a Ferihegyi reptér gyorsparkoló helyein érhető el, nagymértékben 
megkönnyítve így a reptéren csak rövidebb ideig parkolni szándékozó mobilos ügyfelek dolgát. 

 
A mától Ferihegyen is elérhető szolgáltatás a terminálok előtti gyorsparkolásra szolgáló 
parkolóhelyeken vehető igénybe. 
 
A szolgáltatás Ferihegyen is a szokott módon használható: az autó rendszámát SMS-ben a 
parkolóautomatán, vagy az annak közelében elhelyezett információs táblán található telefonszámra 
elküldve indítható el a parkolás, amely egy, ugyanarra a számra, SMS-ben küldött „STOP” szó 
segítségével bármikor tetszés szerint leállítható. Amennyiben az ügyfél előre tudja, hogy mennyi időt 
szándékozik az adott helyen parkolni, az elküldött SMS-ben a parkolás időtartamát is feltüntetheti. 
Mindegyik esetben a visszaigazoló SMS megérkezte jelzi a parkolás elindítását. A parkolóőrök 
elektronikus úton, az EME Zrt. központi adatbázisából kérhetik le, hogy az adott rendszámú autóra 
van-e érvényes parkolás.  
 
Ha valaki a gyorsparkoló helyen a maximális egy óra helyett mégis hosszabb ideig kell, hogy 
várakozzon, például mert késik a gép, amellyel ismerőse érkezik, a MobilParkolás segítségével egy 
egyszerű SMS-el meghosszabbíthatja parkolását. A felhasználó a parkolás lejárta előtt 15 perccel, 
valamint az egy óra elteltével figyelmeztető üzenetet kap a telefonjára, akkor eldöntheti, hogy 
meghosszabbítja a parkolását, vagy sem. Amennyiben elfelejtené leállítani a parkolását, a rendszer 
akkor is kilépteti automatikusan egy óra után. 
 
A MobilParkolás szolgáltatás segítségével készpénz- és időkímélő módon indítható parkolás, 
amelynek ellenértékét - a hozzátartozó tranzakciós díjjal, valamint az igénybevételhez szükséges 
SMS-ek vagy hívások díjával együtt - a mobilszolgáltatónál vezetett egyenlegből vonják le, illetve 
havidíjas ügyfelek utólag számlával is fizethetnek. A szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy mára több 
mint másfélmilliószor használták a MobilParkolás szolgáltatást. 

   
A díjakról és egyéb feltételekről az ügyfelek mobilszolgáltatójuk és a repülőtér honlapján, illetve a 
www.mobilparkolas.hu oldalon tájékozódhatnak. A parkolási díjakról a www.bud.hu honlap nyújt 

információt.  

 

 

 

http://www.mobilparkolas.hu/
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