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I. Parkolási lehetőségek
A város által fenntartott közterületen a parkolási díj 200 Ft/óra illetve 1000 Ft/nap.
Kórház területén
1. Kórházi „nagy” parkoló (behajtás az Ady E. utcából)
2. Nővérszálló parkoló (Than K. u. 4.)
3. HPC parkoló (Zsigmondy sétány parkolójából) – Balneo parkoló (Bányász parkoló mögött)
Közterületen
4. Bányász parkoló kórházi engedéllyel (Kossuth Lajos utcából)
A betegek részére a Bányász parkolóban igény szerint 30 db hely áll rendelkezésre.

II. Betegek számára kijelölt parkolók megosztása
A betegek részére a „nagy” parkolón belül 30 db számozott parkolóhely van fenntartva.
A Nővérszálló területén 5 db, a HPC területén 21 db parkolóhelyet biztosítunk.
Emellett a betegek részére a Bányász parkolóban igény szerint 30 db hely áll rendelkezésre.
A parkolási lehetőség keretein belül tényleges parkolóhelyet a mindenkori telítettség
függvényében tudunk biztosítani.
III. Díjak
A behajtás és parkolás térítésköteles.
Parkolás:
A Kórház területén a parkolás díja egységesen 3000 Ft/hét, mely a Bányász parkolóban
kórházi engedéllyel igénybe vett max. 30 db helyre is érvényes (ld. fent 1-4.).
Napi parkolás a kórház parkolóiban (1. – 4. területek): 700 Ft/nap
Kaució:
Behajtási kártya sorompónyitáshoz: 1500 Ft (1. és 2. parkolási területek)
Távirányító HPC sorompó és hátsó kapu nyitásához: 10000 Ft (3. terület)
Városi parkoló kártya: 5000 Ft (4. terület)
IV. Parkolás igénybevétele
A betegek csak a behajtás és a parkolás megfelelő díjának megfizetése után jogosultak a
kórházi parkolás igénybevételére.
A betegek megérkezésüket követően a díj rendezése ellenében sorszámmal ellátott
sorompónyitó kártyát és papíralapú engedélykártyát kapnak a recepción.
A betegek számára (az 1. és 2. kijelölt parkolók esetén) a parkolás csak a kártyán szereplő
sorszámnak megfelelő sorszámmal ellátott parkolóhelyen megengedett. Az engedélykártyát a
szélvédő mögé jól látható helyen kell elhelyezni.
A Kórház által az udvaron belül biztosított mozgássérült parkolók csak ki- és beszállás
idejére, max. 15 percig vehetők igénybe, a kihelyezett táblának megfelelően.
A parkolási rend ellenőrzését a portaszolgálat folyamatosan végzi.
Az engedély nélkül és nem a kijelölt helyen parkoló autókat a Kórház felszólítás nélkül
azonnal elszállíttatja.
A Kórház területén a KRESZ szabályai az irányadók.
A Kórház területén parkoló gépkocsikban bekövetkezett kárért a Kórház semmilyen
felelősséget nem vállal.

