
Malompark 
Bevásárlóközpont I.

Nyitvatartási reNd
2016. MÁJUS 8-TÓL

7:00-21:00
7:00-22:00
7:00-21:00
8:00-19:00

Üzletek

Hétfő-csütörtök:
péntek:

szombat:
Vasárnap:

8:00-20:00
9:00-17:00

hétfő-szombat: 
Vasárnap:

8:00-18:00
9:00-17:00

hétfő-péntek:
szombat:

7:30-18:00
7:30-13:00 
7:30-18:00
7:30-13:00

ZÁRVA

hétfő-kedd:
Szerda:

Csütörtök-péntek:
Szombat:

Vasárnap:

9:00-20:00
9:00-17:00

hétfő-szombat: 
Vasárnap:

Házirend

Tisztelt Vásárló, Látogató!

Jelen HÁZIREND a bevásárlóközpont használatát, azon alapvető magatartási szabályokat hivatott meghatározni, amelyek betartásával biztosítható a kulturált kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység, a 
vásárlói,-látogatói közönség magas színvonalú kiszolgálása.

• A bevásárlóközpont, illetőleg az azon belül működő egységek a bejáratoknál kifüggesztett és a www.malompark.hu weblapon közölt nyitvatartási időpontokban látogatható(k).
• A bevásárlóközpont egész területe magánterület, melynek használatát a tulajdonos és/vagy az üzemeltető jogosult szabályozni.
• A bevásárlóközpont külső területein és a mélygarázsban létesített parkolók, valamint közlekedési területek a közforgalom számára megnyitott területek, melyek használata során a KRESZ szabályai 

betartandóak.
• Üzemeltető a parkoló gépkocsikban, vagy egyéb közlekedési eszközökben keletkező sérülésekért, esetleges eltulajdonításokért, illetőleg őrizetlenül hagyott elveszett tárgyakért felelősséget nem vállal.
• A parkolók használata a bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamára korlátozott, azon belül a használat térítési díj mentes.
• A bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamán túli jogosulatlan parkolások esetén az üzemeltető a gépjármű elszállításáról intézkedhet, ennek teljes felmerülő költsége a gépjármű tulajdonosát terheli.
• A vásárlók és látogatók a nyitott területeket, helyiségeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre vehetik igénybe.
• A nem rendeltetésszerű működésből adódó használat, vagy rongálás esetén az üzemeltető kártérítési igénnyel léphet fel, egyben hatósági intézkedést kérhet a rongálóval szemben.
• A bevásárlóközpont főépületének emeletén az üzemeltető elsősegély helyiséget üzemeltet, melynek használata szükség esetén a biztonsági személyzet értesítése mellett biztosított.
• A bevásárlóközpont területein az üzemeltető térfigyelő rendszert működtet.
• A bevásárlóközpont területein, és azon szervezett rendezvényein készült képi-és hangfelvételen bármely vásárló és látogató feltűnhet, de a képi-és hanganyag jogos felhasználójával szembeni követelés 

kizárt.
• A bevásárlóközpont területén képi-és hanganyag csak az üzemeltető előzetes (info@malompark.hu) engedélyével lehetséges.
• A bevásárlóközpont területén biztonsági személyzet felügyeli a rendet és nyugalmat, aki igény esetén felvilágosítást, információt ad.
• A biztonsági személyzet a rend és nyugalom sértőjével szemben intézkedésre jogosult, intézkedésének végrehajtása kötelező érvényű, szükség esetén hatósági intézkedést kérhet.
• A vásárlók és látogatók kötelesek követni a biztonsági személyzet utasításait, különös tekintettel kiürítéssel járó rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén.
• Rendkívüli esetekben mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a mások vagyonának, illetve a bevásárlóközpont létesítményeinek (épületeinek, 

berendezéseinek, egyéb eszközeinek) védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

A HÁZIREND betartása közös érdekünk. Azon vásárlóval vagy látogatóval szemben, aki a jelen HÁZIRENDet megsérti, az üzemeltető figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltással élhet, és ellene hatósági eljárás indítható. 
Együttműködésüket köszönjük!

Malompark Üzemeltetés

8:00-20:00
9:00-17:00

hétfő-szombat:
Vasárnap:

• A bevásárlóközpont egész területén TILOS:
• a dohányzás (kivéve, a 2011. évi XLI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint az e 

célra szabályosan kijelölt nem zárt légterű területein),
• az olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
• minden, másokat zavaró erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal 

járó tevékenység,
• nyílt láng használata, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök behozatala, 

árusítása (kivéve a jogszabályi felhatalmazásuk alapján az illetékes hatóságok 
vagy ezzel összhangban az üzemeltető által engedélyezett eseteket),

• vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve 
egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot behozni,

• a zárt belső terekre motorkerékpárt, kerékpárt, gördeszkát, görkorcsolyát és egyéb 
nagyméretű eszközt behozni,

• az üzemeltető engedélye nélkül -alkalmi- kereskedelmi, illetőleg bármilyen jellegű 
propaganda tevékenység, (úgy mint pld. politikai, vallási, marketing, valamint 
tiltott szerencsejáték, utcazenélés, stb.) folytatása,

• az üzemeltető engedélye nélkül nyitvatartási időn túl mindennemű jármű és 
gépjármű parkolása, tárolása,

• koldulás, illetőleg a látogatókkal,-vásárlókkal szembeni bármilyen természetű 
zaklató magatartás.



Házirend

Tisztelt Vásárló, Látogató!

Jelen HÁZIREND a bevásárlóközpont használatát, azon alapvető magatartási szabályokat hivatott meghatározni, amelyek betartásával biztosítható a 
kulturált kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység, a vásárlói,-látogatói közönség magas színvonalú kiszolgálása.

• A bevásárlóközpont, illetőleg az azon belül működő egységek a bejáratoknál kifüggesztett és a www.malompark.hu weblapon közölt nyitvatartási 
időpontokban látogatható(k).

• A bevásárlóközpont egész területe magánterület, melynek használatát a tulajdonos és/vagy az üzemeltető jogosult szabályozni.
• A bevásárlóközpont külső területein és a mélygarázsban létesített parkolók, valamint közlekedési területek a közforgalom számára megnyitott területek, 

melyek használata során a KRESZ szabályai betartandóak.
• Üzemeltető a parkoló gépkocsikban, vagy egyéb közlekedési eszközökben keletkező sérülésekért, esetleges eltulajdonításokért, illetőleg őrizetlenül 

hagyott elveszett tárgyakért felelősséget nem vállal.
• A parkolók használata a bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamára korlátozott, azon belül a használat térítési díj mentes.
• A bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamán túli jogosulatlan parkolások esetén az üzemeltető a gépjármű elszállításáról intézkedhet, ennek teljes 

felmerülő költsége a gépjármű tulajdonosát terheli.
• A vásárlók és látogatók a nyitott területeket, helyiségeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre vehetik igénybe.
• A nem rendeltetésszerű működésből adódó használat, vagy rongálás esetén az üzemeltető kártérítési igénnyel léphet fel, egyben hatósági intézkedést 

kérhet a rongálóval szemben.
• A bevásárlóközpont főépületének emeletén az üzemeltető elsősegély helyiséget üzemeltet, melynek használata szükség esetén a biztonsági 

személyzet értesítése mellett biztosított.
• A bevásárlóközpont területein az üzemeltető térfigyelő rendszert működtet.
• A bevásárlóközpont területein, és azon szervezett rendezvényein készült képi-és hangfelvételen bármely vásárló és látogató feltűnhet, de a képi-és 

hanganyag jogos felhasználójával szembeni követelés kizárt.
• A bevásárlóközpont területén képi-és hanganyag csak az üzemeltető előzetes (info@malompark.hu) engedélyével lehetséges.
• A bevásárlóközpont területén biztonsági személyzet felügyeli a rendet és nyugalmat, aki igény esetén felvilágosítást, információt ad.
• A biztonsági személyzet a rend és nyugalom sértőjével szemben intézkedésre jogosult, intézkedésének végrehajtása kötelező érvényű, szükség esetén 

hatósági intézkedést kérhet.
• A vásárlók és látogatók kötelesek követni a biztonsági személyzet utasításait, különös tekintettel kiürítéssel járó rendkívüli esemény (pl.: természeti 

katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén.
• Rendkívüli esetekben mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a mások vagyonának, 

illetve a bevásárlóközpont létesítményeinek (épületeinek, berendezéseinek, egyéb eszközeinek) védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése 
érdekében.

A HÁZIREND betartása közös érdekünk. Azon vásárlóval vagy látogatóval szemben, 
aki a jelen HÁZIRENDet megsérti, az üzemeltető figyelmeztetés után meghatározott 
időre vagy véglegesen kitiltással élhet, és ellene hatósági eljárás indítható.
 
Együttműködésüket köszönjük!

Malompark Üzemeltetés

• A bevásárlóközpont egész területén TILOS:
• a dohányzás (kivéve, a 2011. évi XLI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint az 

e célra szabályosan kijelölt nem zárt légterű területein),
• az olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
• minden, másokat zavaró erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal 

járó tevékenység,
• nyílt láng használata, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök behozatala, 

árusítása (kivéve a jogszabályi felhatalmazásuk alapján az illetékes hatóságok 
vagy ezzel összhangban az üzemeltető által engedélyezett eseteket),

• vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve 
egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot behozni,

• a zárt belső terekre motorkerékpárt, kerékpárt, gördeszkát, görkorcsolyát és 
egyéb nagyméretű eszközt behozni,

• az üzemeltető engedélye nélkül -alkalmi- kereskedelmi, illetőleg bármilyen jellegű 
propaganda tevékenység, (úgy mint pld. politikai, vallási, marketing, valamint 
tiltott szerencsejáték, utcazenélés, stb.) folytatása,

• az üzemeltető engedélye nélkül nyitvatartási időn túl mindennemű jármű és 
gépjármű parkolása, tárolása,

• koldulás, illetőleg a látogatókkal,-vásárlókkal szembeni bármilyen természetű 
zaklató magatartás.

Malompark 
Bevásárlóközpont II.

Nyitvatartási reNd

8:00-19:00
8:00-12:00

ZÁRVA

Hétfő-péntek:
szombat:

Vasárnap:

9:00-19:00
9:00-14:00

ZÁRVA

Hétfő-péntek:
szombat:

Vasárnap:

8:00-17:00
8:00-16:00

ZÁRVA

Hétfő-Csütörtök:
Péntek:

Szombat-Vasárnap:

7:00-20:00
7:00-19:00
7:00-12:00

Hétfő-péntek:
szombat:

Vasárnap:

II. emelet

I. emelet

6:00-22:00
8:00-20:00
8:00-21:00

Hétfő-péntek:
szombat:

Vasárnap:

7:00-18:00Hétfő-Vasárnap:Földszint
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