Sorszám:

Igénylés dátuma:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
Éves parkoló bérlet igénylő lap mélygarázs használathoz
NÉV:
ANYJA NEVE:
LAKCÍM:
SZERVEZETI EGYSÉG:
E-MAIL CÍM:
MOBIL TELEFONSZÁM:
GÉPJÁRMŰ RENDSZÁMA:
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 SZTE TIK
 EGYÉB

AZONOSÍTÓ
KÁRTYA TÍPUSA:

AZONOSÍTÓ
KÁRTYA SZÁMA:

PARKOLÓ BÉRLET DÍJA:

 EAK
 VAK

…………………………..

PARKOLÓ BÉRLET DÍJÁNAK KIEGYENLÍTÉSI
MÓDJA*
 időarányos havi díj fizetése fordulónapig
(2022. december 31.) átutalással, számla
kézhezvételét követően

 bruttó 12480 Ft/év (bruttó
1040 Ft/hó)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TÖLTI KI!
MÉLYGARÁZSBAN
HASZNÁLHATÓ ZÓNA

 1-89 (külső) zóna

FIZETENDŐ ÖSSZEG:
………………………

 90-175 (belső) zóna

GÉPJÁRMŰVET HASZNÁLJA MÉG
(egyetemi kártyával rendelkező házastárs, gyermek)



NÉV:
KÁRTYASZÁM:

Az éves parkoló bérlet igénylésekor kapott parkolókártya a mélygarázs használatára jogosít a gépjármű azonosításával rendszám
alapján, a sorompót az egyetemi azonosító kártyával vagy vendég azonosító kártyával lehet működtetni. A parkolókártya csak a rajta
feltüntetett forgalmi rendszámú gépjárműre érvényes.

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.
telefon: (+36 62) 546 600, 546 601
e-mail: ugyfelszolgalat@tik.u-szeged.hu

Sorszám:


A parkolási jogosultság 2022. január 1-től 2022. december 31-ig érvényes. Az első hónap minden esetben az igénylés hónapja.
Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a parkolási díj időarányos visszaigénylésére nincs lehetőség.



Az éves parkoló bérlet díjának megfizetése csak a mélygarázs használatának lehetőségét biztosítja a szabad parkolóhelyek
függvényében.



Az éves parkoló bérlet igénylésekor kapott parkolókártyát, a gépkocsi szélvédője mögé, jól látható helyre kell helyezni, hogy az
olvasható legyen, mivel az SZTE Védelmi Iroda munkatársa ez alapján azonosítja és ellenőrzi a használat jogosságát.



A mélygarázsban használható helyek a kártyán rögzítésre kerülnek, a helyek elfoglalását a parkoláskor be kell tartani. Az SZTE TIK-ben
dolgozó munkatársak a 90-175-ig terjedő (belső) zónát vehetik igénybe, míg az egyéb egyetemi egységek munkatársai az 1-89-ig
terjedő (külső) zónát használhatják.



Járművenként egy parkolóbérlet megvásárlása szükséges.



Amennyiben a parkolókártya elveszett, megrongálódott, nem olvasható, ill. a rendszám vagy a zóna jogosultság megváltozott, a kártya
pótlása szükséges, melynek díja 2000 Ft.



Az egyetemmel kötött jogviszony megszűnése esetén az EAK/VAK mellett a parkolókártyát is le kell adni a távozási lap aláírattatásakor
a Központi Ügyfélszolgálatunkon.



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.



Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban nyilvántartsák és az
egyetemi szolgáltatások biztosításához, az egyedi azonosíthatóság érdekében felhasználják.



(*) Az igénylést követően az Egyetem átutalásról szóló számlát állít ki az igénylő magánszemély részére 15 napos fizetési határidővel. A
számla kiállításáról minden esetben email értesítést küldünk, azt követően a számla eredeti példánya az SZTE TIK központi
ügyfélszolgálatán vehető át. A banki átutalást a számlán szereplő információk szerint az SZTE Magyar Államkincstárnál vezetett
központi számlaszámára kérjük. Megjegyzés rovat: [Számlaszám] SZTE TIK mélygarázs parkolási díj. Az SZTE TIK Igazgatóság
fenntartja magának a lehetőséget, hogy a fizetési határidő lejártáig nem teljesített utalás esetén letiltsa a mélygarázs használati
jogosultságot.



(**) A kettő részletben történő fizetés előlegszámla és végszámla kiegyenlítésével lehetéses. Az előleg számla az igénylőlap leadását
követően kerül kiállításra, a végszámla pedig az előlegszámla kiállítását követően 30 napon belül. (Az éves díj két részletben történő
kiegyenlítése esetén a banki utalás esetleges költségei kétszer jelentkezhetnek a szolgáltatói díjtételektől függően.)

A fentieket tudomásul vettem.
Szeged, 2022.

..…………………………………….
Parkolókártya tulajdonos vagy Megbízott aláírása

Az adatokat felvette:
Név:

………………………………………………..

Aláírás: ………………………………………………..

Az elkészült parkolókártyát és az SZTE TIK mélygarázsának Házirendjét, mely a mélygarázs használatát, nyitva tartását, stb.
szabályozza átvettem, a parkolókártya kiállítási díjat megfizettem.
Szeged, 2022.

......................…………………………………….
Parkolókártya tulajdonos vagy Megbízott aláírása

Ellenjegyezte SZTE TIK Központi Ügyfélszolgálat részéről

Név:

………………………………………………..

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.
telefon: (+36 62) 546 600, 546 601
e-mail: ugyfelszolgalat@tik.u-szeged.hu

Aláírás: ………………………………………………..

