DR.KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET
PARKOLÁSI SZABÁLYZATA
A szabályozás célja
Az Intézmény területén a betegek és a hozzátartozók, a kórházi dolgozók gépjárművel történő
biztonságos közlekedésének szabályozása, valamint gyógyítás-ápolás technikai igényeinek
biztosítása, az Intézményi belső egységek zavartalan működése, az Intézmény
vagyonbiztonságának fokozása megköveteli a Dr. Kenessey Albert Kórház –Rendelőintézet
belső behajtási, közlekedési, parkolási rendjének szabályozását.
A szabályozás hatálya
A szabályozás hatálya kiterjed a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet (2660
Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.) területére (továbbiakban: Intézmény, Kórház).
Személyi hatálya kiterjed a jelzett területre gépjárművel behajtó személyekre, járműveikre, az
Intézmény területén tartózkodókra, parkolókat ideiglenesen igénybe vevőkre és a parkolók
területén bármely célból tartózkodó személyekre.
Behajtási rend
Az Intézmény területén beléptető rendszer működik. Az autók belépése, kilépése rendszám
felismerő és automata jegyfizető rendszer működésén alapszik.
Az Intézmény területére gépjárművel behajtani a Szontágh Pál utca felőli „BEJÁRATON”
lehetséges, kihajtani a Rákóczi út irányába vezető „KIJÁRATON” lehetséges.
Mind a bejárat, mind a kijárat a nap 24 órájában üzemel. Motorkerékpárral vagy kerékpárral
történő behajtásra, gyalogos forgalom számára a Szontágh Pál utca felőli „GÉPJÁRMŰ
BEJÁRATON” nincs lehetőség. Gyalogos fogalom a Rákóczi úton, motorkerékpár, és
kerékpár behajtása a Szontágh Pál utcánál kialakított kerékpár bejáraton keresztül lehetséges.
Motorkerékpár vagy kerékpár tárolása a főbejárat (1. számú épület északi bejárat) előtt, az
Intézmény dolgozói részére a telephelyen belül kialakított helyeken lehetséges.
Parkolás általános feltételei, leírása
Belső forgalmi rend, parkolás szabályozása: Az Intézmény területére való behajtás a
bejáratnál elhelyezett tájékoztató, utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó
forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembe vételével történhet meg.
Az Intézmény területén a KRESZ szabályai érvényesek azon korlátozásokkal, hogy a
megengedett legnagyobb sebesség 15 km/óra. Az elhelyezett KRESZ táblákat, az útjelzéseket
figyelembe kell venni.
A táblával, vagy útburkolati jellel tiltott területen a parkolás TILOS!
A parkokba behajtani, a gyepesített, vagy zöldövezeti területen parkolni szigorúan TILOS!
A rendelkezésre álló parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
Rendszámmal megjelölt bérelt parkolóba kizárólag a jelzett forgalmi rendszámú gépjármű
parkolhat.
Információnyújtás: Bármilyen belépéssel, parkolással kapcsolatos probléma esetén a
biztonsági szolgálat tud felvilágosítást adni.

Térítésmentes parkolás
Térítésmentes parkolási lehetőség: Az Intézmény térítésmentes parkolási lehetőséget
biztosít a volt SZTK (40. számú) épület nyugati oldala mellett kialakított parkolóban. Az
térítésmentes parkolóba való behajtás kizárólag a Szontágh Pál utca felől lehetséges.
Az Intézmény területére beteg be-, illetve elszállítás céljából közlekedő magán gépjárművek
mindenkori zavartalan bejutását és kijutását biztosítani kell, ezért a Kórház területén
található parkolók 30 percig díjmentesen használhatók. Ezen időn belül a jegyet nem kell
a kassza-automatánál kezelni, közvetlenül a kijárathoz lehet menni, és a sorompó felnyílik. A
díjmentes időszak a bejárati sorompón történő áthaladástól számítódik.
Gépjárművel térítésmentesen hajthatnak be és időkorlát nélkül tartózkodhatnak az
Intézményben: mentők, betegszállítók, hatóságok, mozgássérült kártyával és jogosultsággal
rendelkezők, Kórházi gépkocsik és a Főigazgatói engedéllyel rendelkező, Kórházzal
szerződéses viszonyban lévő partnerek.
Térítésköteles parkolás
Az Intézmény területére behajtók számára fizető parkoló működik. Gépjárművel térítési díj
ellenében lehet behajtani a parkoló bejáratnál váltott parkolójeggyel, vagy előre megváltott
parkoló bérlettel.
A parkoló bérletet a vásárlás iránti kérelem benyújtásával a kórház pénzügyi osztályán
vásárolhatják meg a dolgozók normál munkaidőben hétfőtől péntekig.
Az eseti, térítésköteles parkolást igénybe vevő ügyfél a bejárati sorompónál kinyomtatott
jegyen feltüntetésre kerül a behajtás ideje. Ezt követően a parkolási időt és azzal arányosan
meghatározott díjat kell megfizetni a kihajtáskor.
Díjak
Megnevezés
ELSŐ FÉLÓRA
MINDEN MEGKEZDETT TOVÁBBI FÉLÓRA
JEGY ELVESZTÉSE ESETÉN PÓTDÍJ FIZETENDŐ
ÉVES BÉRLET
FÉLÉVES BÉRLET

Bruttó díjak
INGYENES
150 Ft
3 450 Ft
10 000 Ft
5000 Ft

ELŐRE MEGVÁLTOTT, RENDSZÁMAL ELLÁTOTT PARKOLÓHELY
ÉVES DÍJA
30 000 Ft
FÉLÉVES DÍJA
15 000 Ft
KÁRTYA KAUCIÓ

2.500 FT

A „Vendég kártya” átvételekor kaució megfizetése szükséges. A kaució kártya leadásakor
visszafizetésre kerül. Vendég kártya külön engedély birtokában vehető igénybe.

