Szabályzat célja
1. § (1) Jelen szabályzat célja az Egyetem területén történő gépjárműparkolás
és -behajtás rendjének meghatározása.

Szabályzat hatálya
2. § (1) Jelen szabályzat hatálya a Színház- és Filmművészeti Egyetem
területére gépjárművel behajtó személyekre terjed ki.
(2) Az Egyetem Stáhly utcai és Szentkirályi utcai udvarán parkolási
engedéllyel, vagy alkalmi behajtási engedéllyel lehet parkolni.
3. §. Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a parkolási engedély nélkül vagy
szabályellenesen parkoló autó eltávolítására az autóval behajtó személyt –
amennyiben azonosítható – felszólítsa, amennyiben nem azonosítható, az
autót elszállíttassa a legközelebbi szabad parkolóhelyre. Amennyiben ennek
díjfizetési és/vagy büntetési következményei vannak, azok minden esetben
az autó tulajdonosát terhelik.
4. §. Az állandó parkolási engedélyt a Kancellár jóváhagyása alapján a
Gondnoksági Csoportvezető készíti el.
Parkolási engedélyt emailben
(parkolas@szfe.hu), vagy a gondnoksági csoportvezetőnél található
igénylőlapon
(1.sz.
melléklet)
lehet
kérni.
Az igényléshez szükséges adatok: név, mobiltelefonszám (annak érdekében,
hogy szükség esetén elérhető legyen a parkoló autó tulajdonosa), az
autó/autók rendszáma, szervezeti egység. Amennyiben az igénylő több
rendszámot ad meg, egyidejűleg akkor is csak az egyik járművel parkolhat az
Egyetem területén.
5. §. Az Egyetem udvarán engedély nélkül parkoló autó vezetője köteles
parkolási díjat fizetni. A parkolási díj 5000.-Ft/nap.
6. §. Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy az engedély nélkül parkoló autó
mozgását a díj megfizetéséig korlátozza.
7. §. A Stáhly utcai kapu az igénylő által az igénylőlapon megadott
telefonszámról a +36 30 2919850 telefonszámra irányuló díjmentesen indított
hívással nyitható. Nyitás után a kapu 90 másodperc múlva automatikusan
záródik. A kapu nyitásához igénylőnként egy telefonszám rögzíthető.
8. §. A kapu nyitását csak engedéllyel rendelkező autó számára szabad a
rögzített telefonszámról kezdeményezni. Amennyiben engedély nélküli autó
bejutását teszi lehetővé a telefonszám tulajdonosa, úgy a parkolási díjjal
megegyező díjat köteles megfizetni.
9. §. A személyes, rendszám illetve elérhetőségi adatok megváltozása esetén a
jogosult köteles az engedély megújítását kérni. A valóságtól eltérő adatokkal
kiállított engedély érvénytelennek minősül.
10. §. Parkolási engedélyt hallgatók nem igényelhetnek.
11. §. Az állandó parkolási engedély főállású munkatársaknál visszavonásig,
óraadó oktatóknál vagy önkéntes tevékenységet végzőknél a felkérés

tervezett határidejéig érvényes. A fenti kategóriákba nem sorolható
igénylőknél a kancellár egyedi döntést hoz az engedélyről.
12. §. Az engedély másra nem ruházható át.
13. §. Az Egyetem udvarán történő parkoláskor az engedélynek az autóban jól
látható helyen, az első szélvédő mögött kell lennie.
14. §. A parkolási lehetőség az Egyetemen történő munkavégzés idejére vehető
igénybe. 1 napnál hosszabb időtartamú folyamatos parkolás a Kancellár
külön engedélye alapján lehetséges.
15. §. Állandó parkolási engedéllyel nem rendelkezők alkalmi behajtási
engedéllyel (2. sz. melléklet) hajthatnak be, amelyet a gépkocsivezető a
portán vehet át a lent részletezett nyilatkozat aláírása után, és a szélvédő
mögött kell elhelyeznie.
Alkalmi behajtási engedélyt az egyetem valamely szervezeti egységének
vezetője igényelhet a portán a név és rendszám leadásával.
Az alkalmi behajtási engedély csak a kiadás napján érvényes, a
Gondnokságvezető ellenjegyzésével.
16. §. Sem az állandó, sem az alkalmi parkolási engedély nem garantálja, hogy
ténylegesen van szabad parkolóhely, ezzel kapcsolatosan az egyetem nem
vállal garanciát.
17. §. Az egyetem fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés mellett esetileg a
parkolási lehetőséget felfüggessze (pl. rendezvény, filmforgatás, áruszállítás
stb. miatt), ekkor a parkolási engedélyek nem jogosítanak a parkoló
használatára.
18. §. Hallgatók részére alkalmi behajtási engedély kivételes esetben, a
Kancellár, a Rektor és az Intézetvezetők jóváhagyásával adható ki.
19. §. A parkolási engedély átvételekor a jogosult írásban vállalja, hogy a
parkolás megkezdése után az autó kulcsát a portán leadja, annak érdekében,
hogy az autók udvaron belüli átrendezhetősége biztosított legyen.
20. §. A parkolási engedély tulajdonosa az engedély átvételekor írásban
tudomásul veszi, hogy a korlátozott parkolási hely miatt az autók mozgatása
szükséges, egyúttal engedélyt ad az egyetem munkatársainak az autó
vezetésére és vállalja, hogy ezzel kapcsolatosan minden felelősség őt terheli.
21. §. A parkoló gépjárművekkel kapcsolatban az Egyetem semmilyen
felelősséget nem vállal, sem az Egyetem gépjárműve, sem harmadik személy
járműve által okozott károk, sem egyéb károk esetén.
Az udvarra behajtó gépjárművel okozott károkért az autóban elhelyezett
parkolási engedély birtokosa a felelős, függetlenül attól, hogy az autó
mozgatását ki végezte.
22. §. Az Egyetem udvarán szabálytalanul tárolt gépjárműveket a Kancellár a
tulajdonos költségére elszállíttathatja.
23. §. A parkolási és alkalmi behajtási engedélyt átvevők az átvételkor
aláírásukkal tanúsítják, hogy elfogadják a Parkolási Szabályzatban leírtakat.

1. sz. melléklet
ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA
IKT. SZÁM: SZFE/
TÁRGY: állandó parkolási engedély igénylése

Igénylő neve: ………………………………………………………………….
Igénylő mobiltelefonszáma:………………………………………………….
Gépjármű rendszáma:……………………………………………………….
Igénylő szervezeti egysége:…………………………………………………..
Időtartam:
…

határozatlan

határozott idejű: 20.. ………

Budapest, ……………………….
A parkolási szabályzatban leírtakat elfogadom.
Az engedély igénylője vállalja, hogy a parkolás megkezdése után az autó kulcsát a portán
leadja, annak érdekében, hogy az autók udvaron belüli átrendezhetősége biztosított legyen.
Az engedély átvevője tudomásul veszi, hogy a korlátozott parkolási hely miatt az autók
mozgatása szükséges, egyúttal engedélyt ad az Egyetem munkatársainak az autó
vezetésére és vállalja, hogy ezzel kapcsolatosan minden felelősség őt terheli.
A parkoló gépjárművekkel kapcsolatban az Egyetem semmilyen felelősséget nem vállal, sem
az Egyetem gépjárműve, sem harmadik személy járműve által okozott károk, sem egyéb
károk
esetén.
Az udvarra behajtó gépjárművel okozott károkért az autóban elhelyezett parkolási engedély
birtokosa a felelős, függetlenül attól, hogy az autó mozgatását ki végezte.
Az Egyetem udvarán szabálytalanul tárolt gépjárműveket a Kancellár elszállíttathatja, a
tulajdonos költségére.
A parkolási és alkalmi behajtási engedélyt átvevők az átvételkor aláírásukkal tanúsítják, hogy
elfogadják a Parkolási Szabályzatban leírtakat.

Igénylő aláírása: …………………………….
Parkolási engedély jóváhagyása
Parkolási engedély időtartama: …………………………………………
Budapest, ………………………….
Engedélyező: ………………………………………...
Dr. Vonderviszt Lajos, kancellár

H- 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 2/C

+36 1 338 4727

WWW.SZFE.HU

2. melléklet
ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA
IKT. SZÁM: SZFE/
TÁRGY: Alkalmi behajtási engedély

Gépjárművezető neve: ………………………………………………………
Gépjárművezető mobiltelefonszáma:………………………………………
Gépjármű rendszáma:……………………………………………………….
Alkalmi behajtási engedély érvényességének napja:……………………
Igénylő szervezeti egység vezetője:…………………………………………
Budapest, ……………………….
Szervezeti egység vezetőjének aláírása: ………………………………
Az alkalmi behajtási engedély átvevője vállalja, hogy a parkolás megkezdése után az autó kulcsát a
portán leadja, annak érdekében, hogy az autók udvaron belüli átrendezhetősége biztosított legyen. Az
engedély átvevője tudomásul veszi, hogy a korlátozott parkolási hely miatt az autók mozgatása
szükséges, egyúttal engedélyt ad az Egyetem munkatársainak az autó vezetésére és vállalja, hogy
ezzel kapcsolatosan minden felelősség őt terhel.
A parkoló gépjárművekkel kapcsolatban az Egyetem semmilyen felelősséget nem vállal, sem az
Egyetem gépjárműve, sem harmadik személy járműve által okozott károk, sem egyéb károk esetén.
Az udvarra behajtó gépjárművel okozott károkért az autóban elhelyezett parkolási engedély birtokosa
a felelős, függetlenül attól, hogy az autó mozgatását ki végezte.
Az Egyetem udvarán szabálytalanul tárolt gépjárműveket a Kancellár elszállíttathatja, a tulajdonos
költségére.
A parkolási és alkalmi behajtási engedélyt átvevők az átvételkor aláírásukkal tanúsítják, hogy
elfogadják a Parkolási Szabályzatban leírtakat.

A fentieket tudomásul vettem, az alkalmi behajtási engedélyt átvettem:

Budapest,………………………

1088 BUDAPEST, VAS UTCA 2/C

……………………………….
átvevő

+36 1 338 4727

WWW.SZFE.HU

