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1

Tartalomjegyzék
1.

A PARKOLÁSI REND CÉLJA ........................................................................................................................................................ 3

2.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS..................................................................................................................................................... 3

3.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA........................................................................................................................................................... 4

4.

A BEHAJTÁSRA, MÉLYGARÁZS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK .............................................. 4

5.

JOGOSULTSÁGOK, NAPI JEGY VÁSÁRLÁSA ................................................................................................................ 5

6.

GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ............................................................................................. 7

7.

TILALMAK............................................................................................................................................................................... 7

8.

SZANKCIÓK ............................................................................................................................................................................ 8

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................................................................................................................... 8

10. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK............................................................................................................................................. 9
11. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ................................................................................................................................. 9
12. MELLÉKLETEK...................................................................................................................................................................... 9

2

1.

A PARKOLÁSI REND CÉLJA
A parkolási rend célja a József Attila Tanulmányi és Információs Központ mélygarázsában található
175 parkolóhely használatának szabályozása, és díjszabásának meghatározása. A mélygarázs
használata a Központban dolgozó munkatársak, az egyetemi alkalmazottak, illetve egyéb engedéllyel
rendelkező vendégek (Központban megrendezett rendezvényre érkezők, egyetemi egységhez érkező
vendégek, karbantartási feladatot végzők) számára engedélyezett.

2.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS
Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A
mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi
meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel
közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.
Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a
segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.
Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négykerekű motorkerékpár
azonban nem gépkocsi.
Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is
beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van.
Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W
teljesítményű motor segíti.
Mélygarázs: Az SZTE TIK üzemeltetésében lévő, annak teljes alapterülete alatt található, Batthyány
utca felől megközelíthető, sorompóval és kapuval ellátott beléptető ponton túli terület.
Parkoló állás: a mélygarázsban felfestéssel ellátott terület egy személygépkocsi parkolása céljából.
Mozgáskorlátozott parkoló állás: a mélygarázsban mozgáskorlátozott felfestéssel ellátott azon
terület, melynek használatára kizárólag az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező
személyek jogosultak.
Kijelölt parkoló állás: a mélygarázsban egyedi felfestéssel ellátott terület, mely csak külön
engedéllyel vehető igénybe. Az engedély kiadására az SZTE TIK Igazgatóság
a jogosult. Az Egyetem vezetése részére az intézmény igazgatója jelölhet ki kizárólagos használatot
biztosító parkolót.
Központban dolgozó munkatárs: A Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban álló olyan személy, akinek a munkavégzésének a helye az SZTE TIK.
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Egyetemi alkalmazott: A Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló
olyan személy, akinek a munkavégzésének helye a Szegedi Tudományegyetem.
Egyéb engedéllyel rendelkező vendégek: A Központban megrendezett rendezvényre érkező azon
személyek köre, akik a mélygarázs területére való behajtással egyszeri jogosultságot szereztek.
Éves parkoló bérlet: az SZTE TIK által kiadott engedély, amely a jelen szabályzat előírásainak
betartása esetén jogosít a Központ mélygarázsában történő parkolásra.
Azonosító kártya: az SZTE által kibocsájtott, arcképes, rezgőkörrel ellátott kártya.
Parkoló kártya: az SZTE TIK által kibocsájtott parkolási jogosultságot igazoló zöld plasztik kártya.
Parkolási díj: az engedélyezett egyszeri parkolás ellenértékeként befizetett költség, melyet a
szolgáltatást igénybe vevő köteles megfizetni.

3.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

3.1.

Területi hatály
Az SZTE TIK üzemeltetésében lévő, annak teljes alapterülete alatt található, Batthyány utca felől
megközelíthető, sorompóval és kapuval ellátott beléptető ponton túli terület.
A mélygarázs területére megvásárolt éves parkoló bérlet az Egyetem más területeire nem érvényes.

3.2.

Személyi hatály
A Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik gépjárművel (annak vezetőjeként vagy
utasaként), kerékpárral vagy gyalogosan a mélygarázs területére belépnek.

4.

A BEHAJTÁSRA, MÉLYGARÁZS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A mélygarázs általános nyitatartása:
Hétfő-Péntek: 7:00-23:00
Szombat: 8:00-21:00
Vasárnap: ZÁRVA

4.1.

Az SZTE TIK mélygarázsának használata kizárólag engedéllyel rendelkezők számára lehetséges,
melyek a következők: éves parkoló bérlet, egyszeri behajtási engedély és az SZTE TIK Igazgatósága
által kiadott különleges engedély.

4.2.

Az SZTE TIK mélygarárzsának használata, nyitvatartási időn kívül, kizárólag az Igazgatóság előzetes
engedélyével lehetséges, ezt az igazgatosag@tik.u-szeged.hu email címen kell egyeztetni.

4.3.

Az SZTE TIK mélygarázsának egész területén a KRESZ és jelen szabályzat előírásainak betartása
kötelező.
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4.4.

Gépjárművel kizárólag az hajthat be, aki elfogadja és betartja a jelen szabályozás előírásait, a
közlekedési rendet, a területi szabályozást, magatartása, viselkedése megfelel az általános normáknak,
jelenléte, cselekedete nem irányul az Egyetemen folyó tevékenység megzavarására, és nem áll
korábbi jogsértő magatartása miatt korlátozás alatt.

4.5.

A közlekedési rend és a parkolási szabályok betartására az SZTE a hatóságokat is bevonhatja, a
KRESZ és a parkolási rend durva megsértőivel szemben hatósági eljárást kezdeményezhet, a
sebességhatárok túllépésének megakadályozása érdekében szúrópróbaszerűen műszeres
sebességellenőrzést végeztethet. Ezen felül a sebesség korlátozása érdekében szükség esetén
forgalomlassító útakadályt („fekvőrendőr”, forgalom-lassító járdasziget) telepít.

4.6.

Az SZTE TIK mélygarázsának területén legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad közlekedni.
Hangjelzés csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható.

4.7.

A területre történő behajtás és a kijelölt parkolók használata mindenkinek saját kockázatára és
felelősségére történhet. A gépjármű vezetője/üzemben tartója tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie
magát a jelen szabályzat előírásainak.

4.8.

A járművek parkolása csak az útburkolati felfestéssel kijelölt területen engedélyezett.

4.9.

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag az útburkolati jellel jelzett parkolóhelyet
foglalják el.

4.10.

A három parkolóhelyet biztosító, oszlopokkal határolt területek középső parkolója elsőként nem
foglalható el, minden gépjármű tulajdonosnak kötelessége az oszlopok melletti helyek parkolóit
először használni, ezzel lehetőséget biztosítva a később érkező személygépjárműek számára a
fennmaradó parkolóhelyek kényelmes megközelíthetőségét.

4.11.

A kijelölt parkolókat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

4.12.

A lopások megakadályozása érdekében a mélygarázs területére behajtó gépjármű vezetője nem
tagadhatja meg, hogy a Védelmi Iroda munkatársa a gépjármű csomagterébe betekintsen.

4.13.

Az SZTE TIK Igazgatósága a mélygarázsban a behajtással, parkolással összefüggésben kizárólag
általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a parkoló-technika biztonságos és
szakszerű kezelése érdekében alkalmaz biztonsági szolgálatot. A szolgálatnak nem feladata a
gépjárművek vagyonvédelmi őrzése.

5.

JOGOSULTSÁGOK, NAPI JEGY VÁSÁRLÁSA
A behajtási engedéllyel parkolási lehetőség nyílik az SZTE TIK mélygarázsában. Parkolás a szabad
helyek függvényében biztosított.

5.1.

Területre történő belépés esetei:

alanyi jogon

éves parkoló bérlettel
5






kedvezményes oktatói engedéllyel
Egyetemi egységhez érkező vendégként

rendezvényre érkező vendégként

5.1.1. Alanyi jogon, térítésmenetesen történő behajtás
Korlátozott számban ingyenes behajtásra jogosító belépőkártyával az SZTE TIK Igazgatóság
rendelkezik.
Rendkívül indokolt esetben az SZTE TIK és a Klebelsbeg Könyvtár igazgatója előzetes egyeztetés
mellett jogosult az SZTE TIK-be érkező vendégek napi térítésmentes parkolásának engedélyezésére.
Térítésmentes behajtásra jogosultak:






az Egyetem hivatali gépjárművei
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők
a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és a Nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatali gépjárművei
a Kormányhivatal hivatali gépjárművei
korlátozott darabszámban:
- az egyházak hivatali gépjárművei
- a Szeged Megyei Jogú Város hivatali gépjárművei

5.1.2. Éves parkoló bérlettel rendelkezők:
Az éves parkoló bérlet költsége:
A Szegedi Tudományegyetemnél foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személyek számára a
behajtási engedély éves díja egységesen:
Bruttó 12480 Ft/év (bruttó 1040 Ft/hó)
A parkolóbérlet díjának kiegyenlítési módjai az alábbiak:
 12 havi díj fizetése átutalással, számla kézhezvételét követően
 12 havi díj fizetése kettő részletben átutalással, számlák kézhezvételét követően
 időarányos havi díj fizetése fordulónapig (2021. december 31.) átutalással, számla kézhezvételét
követően. (évközi új igénylők esetében.)
5.1.3. Rendezvényre érkező vendégként:
A központban megrendezésre kerülő rendezvényre érkező vendégek esetében lehetőség van a
rendezvény időtartama alatt a mélygarázst igénybe venni napi parkolási díj ellenében. A napi
parkolási díj összege bruttó 2000 Ft, melyet a mélygarázsba történő leállást követően a Központi
Ügyfélszolgálaton kell kiegyenlíteni készpénzes számla ellenében.
5.2.

Az SZTE TIK mélygarázs használatának technikai feltételei:
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Az érvényes parkolási bérlettel rendelkező SZTE egyetemi dolgozók a mélygarázsba vezető sorompó
nyitását az egyetemi azonosító kártyán vagy a vendég azonosító kártyán aktivált jogosultsággal tudják
igénybe venni. Az éves parkoló bérlet igénylése során kiállított parkoló kártyát a gépkocsi szélvédője
mögé, jól látható helyre kell kihelyezni, hogy az olvasható legyen.
Egyetemi egységhez illetve a Központban megrendezésre kerülő rendezvényre érkező vendégek a
mélygarázs lejáratánál lévő, sorompó alatti csengő használatával tudják a sorompót működtetni.
A mélygarázsban használható parkoló helyek két zónára vannak felosztva. Az SZTE TIK-ben
dolgozó munkatársak a 90-175-ig terjedő (belső) zónát vehetik igénybe, míg az egyéb egyetemi
egységek munkatársai illetve a vendégek az 1-89-ig terjedő (külső) zónát használhatják.
Az egyetemi dolgozóknak személyenként maximálisan két rendszám rendelhető. Egy időben egy
bérlettel egy gépjármű tartózkodhat a az SZTE TIK mélygarázs területén.
Az SZTE TIK mélygarázs területre történő belépés együttes feltétele az informatikai rendszerben
nyilvántartott rendszámú autóval történő behajtás, és az érvényes kártya használata. Bármely feltétel
hiánya esetén kizárólag napijeggyel lehet a területre behajtani.
A Központ területén megszervezett rendezvények esetében az SZTE TIK Igazgatóság által megkötött
szerződésben foglaltak irányadóak a mélygarázs használatát illetően.

6.

GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.1.

A mélygarázs területére csak olyan gépjármű hajthat le, aminek a vezetője rendelkezik érvényes
vezetői engedéllyel és a közlekedési jogszabályok által megkövetelt, vezetésre alkalmas állapotban
van.

6.2.

A mélygarázst továbbá csak olyan gépjárműval lehet igénybe venni, ami a közúti közlekedésben
történő részvételhez szükséges, a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt érvényes hatósági
engedélyekkel és felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint a jármű a biztonságos közlekedésre
alkalmas műszaki állapotban van.

6.3.

A járművet lezárt állapotban /ablakokat is felhúzva/ úgy kell a mélygarázsban hagyni, hogy az utas
illetve a csomagtér kívülről látható részein ne maradjon értéktárgy.

6.4.

A mélygarázsba gázüzemű gépjárművel történő behajtás nem engedélyezett.

7.

TILALMAK
Tilos az SZTE TIK mélygarázs egész területén:






a KRESZ szabályainak megszegése,
az SZTE TIK működésének bárminemű akadályozása,
olyan járművel történő parkolás, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,
járművek parkolása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok
előtti területeken,
a leállított járműveken bármilyen szerviz munka végzése,
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8.

rendszám nélküli, vagy olyan járművel történő parkolás, amely a közlekedési előírásoknak nem
felel meg.

SZANKCIÓK
A szabályok, de különösen a parkolási rend betartását az SZTE Védelmi Iroda munkatársai
ellenőrzik.

8.1.

A szabályok megsértése esetén az SZTE Védelmi Iroda az alábbiak szerint járhat el:
a.) Figyelmeztetés szóban, vagy a gépjárművezető távolléte esetén figyelmeztető felirat elhelyezése a
szélvédőre, valamint a gépjármű vezetőjéhez/tulajdonosához eljuttatott felszólító levél.
b.) Ismétlődő (egy éven belüli harmadik) felszólítással egy időben az éves parkoló bérlet visszavonása
3 hónapra, egyedi parkolási engedély esetén a belépés felfüggesztése 3 hónapra.
c.) A 3 hónapos kitiltás lejártát követően fél éven belül ismételten előforduló szabálytalanság esetén a
szabálytalankodók bérletének bevonása 1 évre, egyedi parkolási engedéllyel rendelkezők kitiltása 1
évre.
d.) Kirívó szabálytalanság (mozgáskorlátozott- vagy engedélyhez kötött parkoló, közlekedési folyosó
illetéktelen használata) esetén azonnal a b.) pont, ismétlődésekor a c.) pont szankciói lépnek életbe.
e.) Amennyiben a mélygarázs területén gépjárművel tartózkodó bármely más személy megzavarja a
mélygarázs működési rendjét, vagy más módon megszegi a 6. pontban írt tilalmakat, veszélyezteti a
mélygarázs biztonságát, az SZTE TIK Igazgatósága az SZTE Védelmi Iroda segítségével jogosult őt
ismétlődő szabályszegés esetén végleges jelleggel kiutasítani az SZTE TIK mélygarázs területéről.
f.) Ha a kiutasítás eredménytelen, a Védelmi Iroda bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és
ezen bejelentés alkalmazásával intézkedik az SZTE TIK rendjét megzavaró személy, illetve a
mélygarázs biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő
elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző személy költségére.

8.2.

A behajtást igénybe vevő köteles az általa más járműben vagy a parkolás-technikai berendezésekben
okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell az SZTE Védelmi
Irodának.

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen mélygarázs használatról szóló parkolási rend 2021. augusztus 1-jétől lép hatályba, és a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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10.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK


2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)



2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

11.

12.



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről



1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK



Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat



Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzat



Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzat

MELLÉKLETEK
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1. Melléklet

KIHELYEZETT TÁBLÁK SZÖVEGEI


A mélygarázs térítési díj ellenében vehető igénybe.



A területen a kijelölt parkolóhelyeket mindenki saját felelősségre használhatja.



A leállított jármű őrzéséért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben
elhelyezett tárgyakért, értékekért az SZTE TIK felelősséget nem vállal.



A mélygarázs egész területén a KRESZ szabályai és az érvényben lévő belső szabályozás
idevonatkozó részei érvényesek.



Üzemeltető elérhetősége SZTE TIK Igazgatóság: 06-62/546605
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2.Melléklet

DÍJSZABÁS 2021. január 1-jétől:

1. ÉVES PARKOLÓ BÉRLET:
A Szegedi Tudományegyetemnél
foglalkoztatási jogviszonyban álló
természetes személyek számára a behajtási
engedély éves díja

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

4. RENDEZVÉNYRE ÉRKEZŐ VENDÉGEK:
Egyszeri parkolási díj rendezvényre érkező
vendégek számára

Bruttó 2000 Ft/nap

A közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak szerint
tartalmazzák a 27%-os Áfa-t.
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3. Melléklet
PARKOLÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLŐ LAP DOLGOZÓ RÉSZÉRE

Igénylés dátuma/ Sorszám:

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*
 12 havi díj fizetése átutalással, számla
kézhezvételét követően

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TÖLTI KI!
MÉLYGARÁZSBAN
HASZNÁLHATÓ ZÓNA

FIZETENDŐ ÖSSZEG:

 12 havi díj fizetése kettő részletben
átutalással, számlák kézhezvételét követően**
 időarányos havi díj fizetése fordulónapig

 1-89 (külső) zóna
 90-175 (belső) zóna

(2021. december 31.) átutalással, számla
kézhezvételét követően

GÉPJÁRMŰVET HASZNÁLJA MÉG
(egyetemi kártyával rendelkező házastárs, gyermek)

NÉV:
KÁRTYASZÁM:
12

………………………



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.



A parkolási jogosultság 2021. január 1-től 2021. 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 lehetséges. 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, 2021.

..…………………………………….
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, 2021.

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

Ellenjegyezte SZTE TIK Központi Ügyfélszolgálat részéről

Név:

………………………………………………..

Aláírás: ………………………………………………..
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4. Melléklet
PARKOLÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLŐ LAP BEHAJTÁSI ENGEDÉLY ELVESZTÉSE ESETÉN

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
kártyapótlás igénylő lap
NÉV:
SZERVEZETI EGYSÉG:
E-MAIL CÍM
MOBIL TELEFONSZÁM:
KÁRTYA SZÁMA:
KÁRTYA TÍPUSA:
 EAK

PÓTLÁS OKA
 ELVESZETT

 900 Ft

PÓTLÁS DÍJA:

 VAK

 MEGRONGÁLÓDOTT

 1500 Ft

 PARKOLÓKÁRTYA

 NEM MŰKÖDIK

 2000 Ft

 ERASMUS KÁRTYA

 ADATVÁLTOZÁS

 2500 Ft

 ALMA MATER KÁRTYA

 ÚJ RENDSZÁM

 3500 Ft

 CHIP

 A PÓTLÁS DÍJMENTES

ADATVÁLTOZÁS ESETÉN AZ ÚJ ADATOK:
……………………………………………………………………

DÍJ FIZETÉSÉNEK MÓDJA
 KÉSZPÉNZZEL

…………………………………………………………….……..

 BELSŐ ÁTVEZETÉSSEL

……………………………………………………………………

TÉMASZÁM:

IGÉNYLÉS DÁTUMA:
ADATOKAT FELVETTE:

Név:…………………………..……………..………….Aláírás:…………………………..………..

ÁTVÉTEL DÁTUMA:
ELKÉSZÜLT KÁRTYÁT
ÁTVETTE:
KÁRTYÁT KIADTA:

Név:…………………………..……………….………….Aláírás:…………………………..………..
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5. Melléklet:
Az SZTE 2021. 08. 01-jétől érvényes Alapító Okirat 5.4. pontjában megfogalmazott, a felsőoktatási intézmény
alkalmazásában álló személyek jogviszonyáról.
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1. munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2. megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3. egészségügyi szolgálati jogviszony
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény
4. önkéntes jogviszony
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes
tevékenységről
5. szakképzési munkaszerződéssel
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
foglalkoztatottak jogviszonya
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