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Békéscsabán is elindult a MobilParkolás 
 
 

Már 26 városban, köztük Békéscsabán is működik mindhárom mobilszolgáltató (Vodafone, 

T-Mobile, Pannon)  hálózatából a MobilParkolás. Kényelmes és egyszerű használata miatt 

országszerte, naponta több mint huszonkétezerszer - eddig 2,3 millió alkalommal - vásároltak 

parkolójegyet mobiltelefonnal.  

 

Békéscsabán 2001 februárjában vezették be a fizetőparkolást jelenleg a 2 zónára osztott parkolási 

területen összesen 2000 db parkolóhely és hozzá 51 db fizetőautomata áll az autósok 

rendelkezésére. A parkolókat üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. megállapodást kötött az 

EME zrt.-vel a már 26 városban működő kényelmi szolgáltatás bevezetéséről, így a hazai 

mobilszolgáltatók előfizetői mostantól Békéscsabán is, előzetes regisztráció nélkül vásárolhatják 

meg mobiltelefonjukkal parkolójegyüket.  

A virtuális parkolójegy megvásárlásával az autó rendszáma központi adatbázisba kerül, ezáltal 

a parkolóőrök elektronikus úton ellenőrizhetik a parkolójegy megvásárlását - nincs több leesett 

vagy rosszul látható parkolójegy miatti büntetés. 

Nincs több bosszúság a túlfizetés miatt, vagy szaladgálás az automatához! Amennyiben lejár a 

parkolójegy, újat vásárolhatunk, ehhez elég egy újabb SMS-t küldeni, akár kilométerekre 

onnan, ahol az autót hagytuk. 

 

Hogyan működik? 

 

Egyszerűen csak el kell küldenünk az autó rendszámát – illetve ha előre meghatározott 

idejű parkolást szeretnénk, a parkolás időtartamát is, az egybeírt rendszám után vesszővel 

elválasztva – a parkolóautomatán található telefonszámra. Ügyeljünk arra, hogy a rendszámot 

helyesen és a saját mobilszolgáltatónknak megfelelő előhívószámmal küldjük az automatán 

feltüntetett zónaszámra. Mindegyik esetben a visszaigazoló SMS megérkezte jelzi a parkolás 

elindítását. A parkolóőrök elektronikus úton, az EME központi adatbázisából kérhetik le, hogy 

az adott rendszámú autóra van-e érvényes parkolás. 

Miután visszaérkezünk az autónkhoz, egy újabb SMS-ben a STOP szót kell elküldenünk 

ugyanerre a számra. A T-Mobile és a Pannon ügyfelei az első, SMS-ben történő parkolójegy 

vásárlást követően a parkolóautomatán található telefonszám felhívásával, és a megfelelő 

menüpont kiválasztásával is elindíthatják, illetve leállíthatják parkolásukat. 

A parkolójegy árán felül 75 Ft tranzakciós díj és tarifacsomagnak megfelelő SMS vagy hívás díja 



kerül felszámításra. 

 

A szolgáltatás a kényelem mellett egyben kiszámíthatóságot és biztonságot is nyújt, hiszen a 
virtuális jegy lejárta előtt 15 perccel az ügyfél SMS-ben kap tájékoztatást, így a 
parkolóautomatától és az autótól távol is lehet új parkolást kezdeményezni. 
 
A díjakról és egyéb feltételekről az ügyfelek mobilszolgáltatójuk honlapján, illetve a 
www.mobilparkolas.hu oldalon tájékozódhatnak. 

http://www.mobilparkolas.hu/

