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PARKOLÁSI RENDJE

HATÁLYOS: 2019. július 1.
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1.

A PARKOLÁSI REND CÉLJA

A parkolási rend célja a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar területén található parkolóhelyek
használatának szabályozása, és díjszabásának meghatározása. A parkolók használata a Karon dolgozó
munkatársak, az egyetemi alkalmazottak, illetve a Karral egyéb jogviszonyban álló magánszemélyek,
illetve a Gondnoki és Műszaki Iroda vezetője által egyedi elbírálás alapján kiállított korlátozott
behajtási engedéllyel rendelkező magánszemélyek 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.
Parkoló állás: a parkolókban felfestéssel ellátott terület egy személygépkocsi parkolása céljából.
Mozgáskorlátozott parkoló állás: a mozgáskorlátozott felfestéssel ellátott azon terület, melynek
használatára kizárólag az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek jogosultak.
Karon dolgozó munkatárs: A Egyetemmel közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban álló olyan
személy, akinek a munkavégzésének a helye az SZTE JGYPK.
Egyetemi alkalmazott: A Egyetemmel közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban álló olyan személy,
akinek a munkavégzésének a helye nem az SZTE JGYPK.
Egyéb engedéllyel rendelkező vendégek: A JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda vezetője által egyedi
elbírálás alapján korlátozott behajtási engedélyt kaptak. (pl. Karon megrendezett rendezvényre
érkezők, a Karra érkező vendégek, karbantartási feladatot végzők)
Parkolókártya: az SZTE JGYPK által kibocsájtott parkolási jogosultságot igazoló plasztik kártya.
Parkolási díj: az engedélyezett éves parkolás ellenértékeként befizetett költség, melyet a szolgáltatást
igénybe vevő köteles megfizetni.
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3.

A PARKOLÁSI REND HATÁLYA

3.1.

Területi hatály

Az SZTE JGYPK üzemeltetésében lévő, annak teljes alapterülete alatt található, sorompóval és kapuval
ellátott beléptető ponton túli területek.
A JGYPK területére megvásárolt éves parkolóbérlet az Egyetem más területeire nem érvényes.

3.2.

Személyi hatály

A Parkolási rend hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik gépjárművel (annak vezetőjeként
vagy utasaként), kerékpárral vagy gyalogosan a parkolási területre belépnek.

4.

A BEHAJTÁSRA, PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1.
Az SZTE JGYPK parkolóinak használata kizárólag engedéllyel rendelkezők számára lehetséges,
melyek a következők: parkolókártya vagy a JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda vezetője által egyedi
elbírálás alapján adott korlátozott behajtási engedély.

4.2.
Az SZTE JGYPK parkolóinak egész területén a KRESZ és a jelen parkolási rend előírásainak
betartása kötelező.

4.3.
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.

4.4.
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) telepíthet.

4.5.
Az SZTE JGYPK parkolóinak területén legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad közlekedni.
Hangjelzés csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható.

4.6.
A területre történő behajtás és a kijelölt parkolók használata mindenkinek saját kockázatára és
felelősségére történhet. A gépjármű vezetője/üzembentartója tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie
magát a jelen szabályzat előírásainak.
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4.7.

A járművek parkolása csak az útburkolati felfestéssel kijelölt területen engedélyezett.

4.8.
A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag az útburkolati jellel jelzett parkolóhelyet
foglalják el.

4.9.

A kijelölt parkolókat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

5.

JOGOSULTSÁGOK ÉS DÍJFIZETÉS

A parkolókártyával vagy az egyedi behajtási engedéllyel parkolási lehetőség nyílik az SZTE JGYPK
parkolóiban. Parkolás a szabad helyek függvényében biztosított.

5.1.

Területre történő belépés esetei:

•

térítésmenetesen történő behajtás

•

parkolókártyával rendelkezők

•

egyedi elbírálás alapján adott behajtási engedély

5.1.1. Térítésmenetesen történő behajtás az eljárás idejére:
Térítésmentes behajtásra jogosultak:
•

az Egyetem hivatali gépjárművei

•
a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és a Nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatali gépjárművei
5.1.2. Parkolókártyával rendelkezők parkolása:
A parkolók használata a Karon dolgozó munkatársak, az egyetemi alkalmazottak, illetve a Karral egyéb
jogviszonyban álló magánszemélyek számára éves parkolási lehetőség megvásárlásával,
parkolókártyával lehetséges, amely tanévre vonatkozik (szeptembertől augusztusig).
A díj kiegyenlítése egy összegben, a Gazdasági Főigazgatóság által kiállított névre szóló számla alapján
átutalással történik. Az átutalás közleménymezőjébe a számla sorszámát szükséges feltüntetni.
Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető úgy dönt, az egység átvállalhatja a Karon dolgozó
munkatársak, az egyetemi alkalmazottak, illetve a Karral egyéb jogviszonyban álló magánszemélyek
parkolásának éves díját. Ebben az esetben belső átvezetéssel szükséges rendezni a díjat.
Az éves parkolási díját jelen parkolási rend 1. számú melléklete tartalmazza. Az igényt augusztus 31-ig
szükséges jelezni a Gondnoki és Műszaki Irodán. Az évközben felmerülő igényt, kártyapótlást és a
rendszámváltozást szintén a Gondnoki és Műszaki Irodán szükséges jelezni. Időarányos díjfizetésre
nincsen lehetőség.
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5.1.3. Egyedi elbírálás alapján kiadott korlátozott behajtási engedéllyel rendelkezők:
A JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda vezetője egyedi elbírálás alapján korlátozott behajtási engedély
kiadására jogosult. A teljesség igénye nélkül a következő esetekben történhet behajtási engedély
kiállítás:




Karon megrendezett rendezvényre érkezők,
a Karra érkező vendégek,
karbantartási feladatot végzők.

Az engedély iránti igényt a muszak@jgypk.szte.hu e-mailcímen szükséges jelezni. Az engedély díját
jelen parkolási rend 1. számú melléklete tartalmazza.

5.2.

Az SZTE JGYPK parkolóinak használati feltételei:

Az érvényes parkolókártyával rendelkezők részére az SZTE JGYPK Boldogasszony sgt. 6. parkolójában
sorompó nyitása a rendszám felismére után történik automatikusan. Műszaki hiba esetén a
parkolókártya használatával nyitható a sorompó.
Az SZTE JGYPK Hattyas sor 10. és Szilléri sgt. 12. parkolóiban a parkolókártya használatával nyitható a
sorompó.
A parkolókártyával rendelkezők esetén személyenként maximálisan két rendszám rendelhető egy
kártyához. Egy időben, egy kártyával, egy gépjármű tartózkodhat az SZTE JGYPK területén.
Egyedi elbírálás alapján kiadott korlátozott behajtási engedéllyel rendelkezők belépéséhez a
muszak@jgypk.szte.hu e-mail címen szükséges megadni a Gondnoki és Műszaki Iroda vezetőjének,
hogy mikor és milyen rendszámú járművel érkezik a látogató. Ezen adatok a portára leadásra kerülnek,
és a sorompó nyitását a vendég érkezésekor a portás végzi.

6.

GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.1.
A parkolók területére csak olyan gépjármű hajthat be, aminek a vezetője rendelkezik érvényes
vezetői engedéllyel és a közlekedési jogszabályok által megkövetelt, vezetésre alkalmas állapotban
van.

6.2.
A parkolókat továbbá csak olyan gépjárművel 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 parkolóban hagyni, hogy az
utas-, illetve a csomagtér kívülről látható részein ne maradjon értéktárgy.
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7.

TILALMAK

Tilos az SZTE JGYPK parkolóinak egész területén:
•

a KRESZ szabályainak megszegése,

•

az SZTE JGYPK működésének bárminemű akadályozása,

•

olyan járművel történő parkolás, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,

•
járművek parkolása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen ki- és bejáratok előtti
területeken,
•

a leállított járműveken bármilyen szerviz munka végzése,

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

8.

SZANKCIÓK

A szabályok, de különösen a parkolási rend betartását az SZTE JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda
munkatársai ellenőrizhetik.
8.1.
A szabályok megsértése esetén az SZTE JGYPK Gondnoki és Műszaki 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 a parkolókártya visszavonása 3
hónapra, egyedi behajtási 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 parkolók területén gépjárművel tartózkodó bármely más személy megzavarja a
parkolók működési rendjét, vagy más módon megszegi a 6. pontban írt tilalmakat, veszélyezteti a
parkolók biztonságát, az SZTE JGYPK Dékáni Hivatal az SZTE JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda
segítségével jogosult őt ismétlődő szabályszegés esetén végleges jelleggel kiutasítani az SZTE JGYPK
parkolóinak területéről.
f.) Ha a kiutasítás eredménytelen, a Gondnoki és Műszaki Iroda bejelentéssel él az illetékes hatóságok
irányába és ezen bejelentés alkalmazásával intézkedik az SZTE JGYPK rendjét megzavaró személy,
illetve a parkolók 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 Gondnoki és Műszaki Irodának.
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9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen parkolási rend 2019. július 1. naptól lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
Jelen szabályzatot SZTE JGYPK Kari Tanácsa 2019. június 20-án tartott tanácsülésén 124/2019. (VI.20.)
KT. sz. határozatával elfogadta.

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
•

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•

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

11.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

•

Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

•

Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzat

•

Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzat

12.

MELLÉKLETEK

•

1. sz. melléklet: Díjszabás
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1.Melléklet

DÍJSZABÁS
1.

ÉVES PARKOLÁSI DÍJA:

Karon dolgozó munkatársak, egyetemi
alkalmazottak, illetve a Karral egyéb
jogviszonyban álló magánszemélyek részére
2.

3.175,- Ft/tanév (2500,- Ft +Áfa)

EGYEDI ELBÍRÁLÁS ALAPJÁN KORLÁTOZOTT BEHAJTÁSI ENGEDÉLY DÍJA:

korlátozott behajtási engedéllyel rendelkező
vendégek részére

0,- FT

Időarányos díjfizetésre nincs lehetőség.
A közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak
szerint tartalmazzák a 27%-os Áfa-t.
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