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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12а) A szöveg a következő melléklettel 
egészül ki:
„A parkolóterületekre vonatkozó 
minimális követelmények
A. rész: Kiszolgáló létesítmények
1. Vízcsappal ellátott mosdók, tiszta és 
működőképes állapotban, rendszeresen 
ellenőrizve:
– 10 férőhelyig legalább egy mosdóblokk 
négy WC-vel;
– 10–25 férőhelyig legalább egy 
mosdóblokk nyolc WC-vel;
– 25–50 férőhelyig legalább két 
mosdóblokk egyenként tíz WC-vel, – 50–
75 férőhelyig legalább két mosdóblokk 
egyenként tizenöt WC-vel, – 75–125 
férőhelyig legalább négy mosdóblokk 
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egyenként tizenöt WC-vel,
– 125 férőhely felett legalább hat 
mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel.
2. Zuhanyzók, tiszta és működőképes 
állapotban, rendszeresen ellenőrizve:
– 10 férőhelyig legalább egy 
zuhanyzóblokk két zuhanyzóval,
– 25–50 férőhelyig legalább két 
zuhanyzóblokk egyenként öt zuhanyzóval;
– 50–75 férőhelyig legalább két 
zuhanyzóblokk egyenként tíz zuhanyzóval,
– 75–125 férőhelyig legalább négy 
zuhanyzóblokk egyenként tizenkét 
zuhanyzóval,
– 125 férőhely felett legalább hat 
zuhanyzóblokk egyenként tizenöt 
zuhanyzóval.
3. Ivóvízhez való megfelelő hozzáférés;
4. Megfelelő főzési lehetőségek;
5. Különféle élelmiszereket, italokat stb. 
kínáló üzlet a helyszínen vagy a közelben;
6. Megfelelő mennyiségű és kapacitású 
hulladékgyűjtő; Eső vagy napfény ellen 
védelmet nyújtó fedett beálló a 
parkolóterület közelében;
8. A személyzet által ismert vészhelyzeti 
terv / elérhető vezetőség / vészhelyzet 
esetén hívható telefonszám;
9. Készpénzmentes foglalási, fizetési és 
számlázási rendszer;
10. A szabad helyeket a helyszínen és 
online jelző rendszer;
B. rész: Biztonsági jellemzők
1. A parkolóterület és az azt övező terület 
megszakítástól mentes elkülönítése 
például kerítés vagy más határoló eszköz 
révén, amely megakadályozza az óvatlan 
vagy a szándékos jogellenes behatolást, 
illetve megnehezíti a behatolást;
2. A parkoló területére kizárólag a 
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tehergépjármű-parkoló használói és a 
tehergépjármű-parkoló személyzete léphet 
be;
3. Digitális rögzítési lehetőség (legalább 
25 fps) biztosítása. A rendszernek vagy 
folyamatosan, vagy mozgásérzékelő 
üzemmódban kell rögzítenie;
4. A kerítést teljes hosszában CCTV-
rendszerrel kell figyelni, biztosítva, hogy a 
kerítésnél vagy annak környékén történő 
valamennyi cselekményt jól láthatóan 
rögzíteni lehessen (CCTV-rögzítő nézet);
5. A helyszín járőrözéssel vagy egyéb 
módon biztosított felügyelete;
6. Minden bűncselekményt jelenteni kell a 
tehergépjármű-parkoló személyzetének és 
a rendőrségnek. Ha lehetséges, a járművet 
vissza kell tartani a rendőrség utasításáig;
7. Állandóan kivilágított gépjármű- és 
gyalogossávok;
8. Gyalogosbiztonság a kijelölt 
parkolóterületeken;
9. A parkolóterület felügyelete megfelelő 
és arányos biztonsági ellenőrzések útján;

Or. bg


