Parkolásra vonatkozó információk, 2022:
Az egyetem területére behajtani autóval csak belépőszelvény ellenében lehet, amit a
bejáratoknál levő kapunál lehet az automatából megkapni. Ezt kihajtáskor kell a kapunál
leadni. A díjak az alábbiak:
Eseti díjfizetés belépőszelvénnyel (a díjak tartalmazzák az ÁFA-t)


az első 30 perc ingyenes



második megkezdett 30 perc 400,- Ft



minden ezt követően megkezdett 30 perc + 600,- Ft



elvesztett vagy megrongálódott belépőszelvény esetén a pótdíj összege 10.000,- Ft

Aki a kollégiumban száll meg, számára a parkolási díjat elengedik, de ehhez
feltétlenül szükséges, hogy a belépést követő 30 percben belül a belépőszelvényt a
kollégium portáján regisztrálja, és távozáskor is „érvényesítse” a kilépést.

(A gépjárművel érkező vendégek a behajtási ponton az automatából belépőszelvényt
vesznek, melyet az utolsó kilépésig (távozásig) meg kell őrizniük. A Kollégium recepciósa
a regisztráció alkalmával a szállóvendég belépőszelvényét leolvastatja az oda kihelyezett
vonalkód olvasóval. A beléptető rendszer ez által regisztrálja a belépőszelvény
szállóvendégre történő státusz-változását és "nullázza" a hozza tartozó időfutást. A
szállóvendég részére kijelentkezésig biztosítanak egy GRF típusú plasztikkártyát,
amellyel a campus területén ingyenes parkolás, és korlátlan számú ki- es belépés
valósítható meg. További információt a Kollégium recepciósa ad.)
Aki nem a kollégiumban száll meg, és autóval egész nap az egyetemen szeretne
parkolni, biztosítani tudunk olyan kedvezményes napijegyet, amellyel a parkolás ingyenes
vagy mérsékelt áru lesz. Ekkor a beléptető kapunál belépőszelvényt kell húzni, és a
kilépéskor a belépőszelvény mellett a kedvezményes parkolásra jogosító jegyet is át kell
adni a sorompót kezelő munkatársnak. Kérjük, hogy a kedvezményes parkolási
napijegyre vonatkozó igényeket, ha lehetséges, előzetesen jelezzék a helyi szervezőknek
a lihi.norbert@science.unideb.hu e-mail címen (Tárgy: Irinyi parkolás). A levélben kérjük,
hogy tüntessék fel, mely napokon kívánják a kedvezményes parkolást igénybe venni.
Természetesen a helyszínen is igényelhető ilyen jegy, ez esetben kérjük a helyi
szervezőket keressék.
Az egyetem környékén - elsősorban a Dóczy József utcán vagy az Egyetem sugárúton
- ingyenesen is lehet parkolni, de napközben meglehetősen zsúfoltak. Péntek este,
szombat és vasárnap reggel azonban várhatóan könnyebben lehet találni parkolót.

