
Siófok SMS parkolás 

 

8601-es zóna 

 
Útmutató: A mobilszolgáltatójának és a zónának megfelelő telefonszámra SMS-ben el kell küldeni a 

gépjármű rendszámát (elindul a parkolás), a parkolás végeztével el kell küldeni ugyanerre a számra a 

„stop” szót (megáll a parkolás) Kérjük, mindig ügyeljen a helyes szolgáltatóra és a zónakódra!!! 

 

A parkolás elindításakor minden esetben visszaigazoló SMS-t kell kapnia a szolgáltatójától, 

amennyiben nem kap, a parkolás nem indult el! 

 

8601-es zóna: Városház tér 1. parkoló - Városház tér 2. parkoló - Fő utca parkoló, a Mártírok útja és 

Fő tér között- Fő u. 172/A, ERSTE Bank előtti parkoló - Kele utcai parkoló, a Fő utca és Tanácsház 

utca között - Fő utcai parkoló, a Fő tér és Széchenyi utca között - Millennium park és Vasútállomás 

előtti parkolók 

 

 

  zónakód 

 



8602-es zóna 
 

Útmutató: A mobilszolgáltatójának és a zónának megfelelő telefonszámra SMS-ben el kell 

küldeni a gépjármű rendszámát (elindul a parkolás), a parkolás végeztével el kell küldeni 

ugyanerre a számra a „stop” szót (megáll a parkolás) Kérjük, mindig ügyeljen a helyes 

szolgáltatóra és a zónakódra!!! 

 

A parkolás elindításakor minden esetben visszaigazoló SMS-t kell kapnia a 

szolgáltatójától, amennyiben nem kap, a parkolás nem indult el! 

 

8602-es zóna: Vámház utca parkoló, a Vásárcsarnok és Mega City előtt - Sió utca parkoló, a 

Fő utca és a Szücs utca között - Mártírok útja Sió part parkoló, a Kálmán étteremmel szemben 

– Sió utca, Sorház utca sarok parkoló - Fő utca 47-53 szám mögötti parkoló - Kele 

utca,Tanácsház utca sarok parkoló , (Hexa Café előtt) - Kele utca parkoló, a Tanácsház utca 

és Sorház utca között - Budai Nagy Antal utca - Fő utca, a Széchenyi utca és Kinizsi utca között 

- Fő utca (Pannónia udvar parkoló), az Amigo étteremmel szemben 

                                              

 



8603-as zóna 
 

Útmutató: A mobilszolgáltatójának és a zónának megfelelő telefonszámra SMS-ben el kell 

küldeni a gépjármű rendszámát (elindul a parkolás), a parkolás végeztével el kell küldeni 

ugyanerre a számra a „stop” szót (megáll a parkolás) Kérjük, mindig ügyeljen a helyes 

szolgáltatóra és a zónakódra!!! 

 

A parkolás elindításakor minden esetben visszaigazoló SMS-t kell kapnia a 

szolgáltatójától, amennyiben nem kap, a parkolás nem indult el! 

 

8603-as zóna: Bethlen Gábor utca parkoló - Kinizsi utca, Petőfi sétány sarok parkoló - Petőfi 

sétány - Szent István sétány - Beszédes József sétány - Tamási Áron utca, a Beszédes sétánytól 

Balaton felé - Garay János utca, a Beszédes sétánytól Balaton felé - Lóczy Lajos utca, a 

Beszédes sétánytól Balaton felé - Vass Gereben utca, a Beszédes sétánytól Balaton felé - 

Berzsenyi Dániel utca, a Beszédes sétánytól a Balaton felé 

         

     



8604-es zóna 
 

Útmutató: A mobilszolgáltatójának és a zónának megfelelő telefonszámra SMS-ben el kell 

küldeni a gépjármű rendszámát (elindul a parkolás), a parkolás végeztével el kell küldeni 

ugyanerre a számra a „stop” szót (megáll a parkolás) Kérjük, mindig ügyeljen a helyes 

szolgáltatóra és a zónakódra!!! 

 

A parkolás elindításakor minden esetben visszaigazoló SMS-t kell kapnia a 

szolgáltatójától, amennyiben nem kap, a parkolás nem indult el! 

 

8604-es zóna: Mártírok útja, a hajóállomás parkoló – Porecs tér parkoló - Glatz Henrik utca, 

Petőfi sétány sarok parkoló 

 

                                                                
 


