
	  

TÁJÉKOZTATÓ A HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ 
LÁTOGATÓI PARKOLÓJÁRÓL 

2014. február elejétől a kibővített látogatói parkoló üzemeltetője: 
Remondis Szolnok Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u. 85.) 

A parkoló bejáratnál váltott parkolójeggyel, vagy Szolnok városi kombinált, ill. 
piros zónás parkoló-bérlettel vehető igénybe. A mozgáskorlátozottak parkolási 
engedélye a parkoló területén nem jogosít díjmentes használatra. 
Üzemelés: 

idő üzemelési idő díjszabás 

munkanapokon 06:00-21:00 minden megkezdett óra 270,-Ft 

munkanapokon 21:00-06:00 minden megkezdett óra 130,-Ft 

munkaszüneti napokon 00:00-24:00 minden megkezdett óra 130,-Ft 

Használati útmutató: 
I. BEHAJTÁS 

1. Hajtson az autóval a bejárathoz, amennyiben a kijelzőn szabad parkolóhely van. 
2. Nyomja meg a gombot! A jegyet megkapja, a sorompó kinyílik. 

Kérjük, a jegyet gondosan őrizze meg! 
3. Hajtson át a bejáraton és parkoljon le. 

II. JEGYKEZELÉS, FIZETÉS* 
1. Helyezze a jegyet a kassza-automatába. 
2. A kassza-terminál kijelzi a parkolás adatait és a fizetendő összeget. 
3. Szükség szerinti díjfizetés érmével, vagy bankjeggyel történik a megadott 

címletekkel. Amennyiben a díjfizetésről bizonylatot is kér, a fizetés megkezdése 
előtt válassza a megfelelő opciót.** Az automata pénzvisszaadási funkcióval is 
rendelkezik. 

4. A kezelt, ill. a fizetés utáni jegyet a kassza-automata kiadja.  

III. KIHAJTÁS 
1. Hajtson a kijárathoz! 
2. Amennyiben a rendszámot automatikusan felismerte a rendszer a sorompó 

kinyílik, rögtön kihajthat, nem kell a jegyet a kijárati terminálba helyeznie. 
3. Ha nem ismerte fel a rendszámot, akkor tegye be a kezelt jegyét vonalkóddal 

felfelé a terminál olvasójába, amely azt behúzza és megvizsgálja. Ha a jegy 
érvényes, a sorompó szintén kinyílik. 

4. Hajtson át a kijáraton! Viszontlátásra! 

Megjegyzés: 

* A parkoló személyszállítás céljából 15 percig díjmentesen használható. Ebben az esetben a 
jegyet nem kell a kassza-automatánál kezelni, közvetlenül a kijárathoz mehet. 

** Ha a kifizetett parkolásról számlát kér, válassza a nyugtaadási opciót a fizetés megkezdése 
előtt. A megkapott nyugta alapján a Remondis Szolnok Zrt. Ügyfélszolgálatán (Szolnok, Kossuth 
tér 9.) kiállítják a számlát. 

Figyelmeztetés! 
Kérjük a behajtásnál megkapott jegyet őrizze meg! Elveszett jegy esetén a kassza-automatából 
új jegy váltható –külön díj ellenében- az automatán lévő információ alapján. 

Technikai probléma esetén hívható telefonszám:  06-56/503-612 


