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Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar
Dékán Dékán

1/2013. (XII.I0.) BTK- TTK
közös Dékáni Utasítás

Az Ifjúság úti és Rókus utcai Campus területére engedélyezett
behajtás egyes szabályairól

1.§ A Pécsi Tudományegyetem - a továbbiakban aPTE - Ifjúság úti, valamint
Rókus utcai Campus környékén kialakult személygépkocsi parkolási lehetőségek
könnyítésére aPTE Bölcsészet- és Természettudományi Kara dékánjai az alábbi közös
Dékáni Utasítást adják ki.

2.§ (1) A két Kar dékánjai az itt meghatározott keretek között és határozott
időtartamra lehetőséget nyújtanak a személygépkocsival történő parkolásra az Ifjúság
úti és Rókus utcai Campus egyes területein.
(2) A parkolásrajogosultak a két Kar kezelésében álló Ifjúság úti parkolóra, valamint a
Bölcsészettudományi Kar kezelésében lévő a Rókus utcai parkolóra szóló és érvényes
behajtási engedéllyel rendelkezők: a két Kar alkalmazottai, a két Karon oktató külső
óraadók, valamint a PTE alkalmazottai.

3.§ (1) A parkolás engedélyezett az Ifjúság úti Campuson a Sporttudományi és
Testnevelési Intézet előtti aszfaltos kosárlabda pályán és a körülötte levő területen. A
Rókus utcai Campuson az aszfaltos parkolóban.
(2) A parkolás szigorúan tilos az engedélyezett területhez vezető utakon. A tilosban
parkoló személygépkocsikat elszállíttatjuk.
(3) Felhívjuk valamennyi parkoló figyelmét az Ifjúság úti engedélyezett terület
természetvédelmi minősítésére, az épített és telepített környezet védelmére.

4.§ (1) A szolgálatot teljesítő portás köteles megtagadni a behajtási engedéllyel nem
rendelkezők behajtását.
(2) A behajtási engedély térítésköteles, térítési díja:

a) a BTK-TTK dolgozóknak naptári évenként 1.500 forint.
b) a két kar óraadóinak naptári évenként 1.500 forint.
c) a többi PTE alkalmazottnak naptári évenként 2.500 forint.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései alá nem eső személy - értelemszerűen - nem hajthat
be, kivéve

a) a szerződéses szolgáltató partner, illetve
b) az eseti bejelentett vendég,

a két Kar valamelyikének Dékáni Hivatala részére előre beje1entett rendszámú
gépjárművel.

5.§ (1)Az Ifjúság úti engedélyezett terület elérésének biztosítására a Karok továbbra is
nyitva tartják az Ifjúság útra nyíló ún. "Faportát" minden munkanap on 7:30 és 14:00
között.
(2) A Rókus utcai parkoló területére a 6:00-21 :00 óra közötti portaszolgálat időtartama
alatt biztosított a parkolási lehetőség.
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6.§ Az engedélyezett terület biztonságos közlekedése érdekében a "Faporta"
nyitvatartásának időtartamára egyirányú közlekedést engedélyezünk az Ifjúság úti
Campuson:
- a Faportai bejárattóI befelé jövet az engedélyezett területig,
- az engedélyezett terül ettő 1 kifelé menet az átjárókon ("alagút") keresztül a Pacsirta
utcai portáig.

7.§ Az Utasítás rendelkezéseinek megszegését a közalkalmazotti fegyelmi
felelősség, illetve a polgári jogi felelősség körében fogják a Karok elbírálni.

8.§ (1) A jelen Utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba és visszavonásáig
érvényes.

Pécs, 2013. december 10.
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