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Behajtási és parkolási rend
a Fővárosi Vízművek Sporttelepén
A Fővárosi Vízművek Sporttelepére az eddigi nagyszámú, és balesetveszélyes gépjárműforgalom korlátozására sorompót
helyeztünk el. 2019.01.21-től a behajtás a területre csak külön behajtási engedéllyel lehetséges. A kialakított rend szerint
kártya használatával lehet behajtani a Sporttelep bejáratánál elhelyezett kártyaolvasó használatával. A kihajtás is csak a
kártya használatával lehetséges.
A Sporttelepen a gépjárművek maximálisan megengedett sebessége 5 km/h. A Sporttelep teljes területén a KRESZ
szabályai érvényesek.
Minden behajtásra jogosult két kártyát kap: egy mágneskártyát, és egy parkoló kártyát. A mágneskártya, amelyet a
behajtásnál, és kihajtásnál elhelyezett kártyaolvasóhoz kell érinteni annak érdekében, hogy a sorompót felnyissák
(továbbiakban Behajtási kártya). A Parkoló kártyát pedig parkolás esetén (a behajtási kártya számát és a gépjármű
rendszámát tartalmazó kártyát) a szélvédő mögé, jól látható részen kell elhelyezni. Abban az esetben, ha nincs kihelyezve
ez a Parkoló kártya, vagy nem látható/nem olvasható akkor megvizsgáljuk a behajtásakor a kártyahasználatot, és a
Behajtási kártyát (a behajtási engedéllyel együtt) egy figyelmeztetés után visszavonjuk. Kártya átruházása tilos.
Kártyaelvesztés, megrongálódás esetén új kártya kerül kiadásra, illetőleg a régi jogosultsága azonnali visszavonásra kerül.
A pótlás miatt külön eljárási díjat kell fizetni a kártya tulajdonosának (3.000 Ft/alkalom).
A Sporttelepen csak és kizárólag a kijelölt helyeken lehet parkolni. A nem kijelölt helyen történő parkolás szabálytalan
parkolásnak minősül, amely eredményeképpen a Behajtási kártya visszavonásra kerül. Visszavonhatjuk egy gépjármű
behajtási engedélyét, akkor is, ha más gépjárműveket akadályoztatva parkol.
Szabálytalan az áthaladás a sorompón, amikor egymás után két vagy több gépjármű 1 kártyahasználattal be-, vagy kihajt
a Sporttelepre. Kérjük amennyiben egymás után több autó van, várják meg, míg az előző gépjármű után a sorompó
alaphelyzetbe (vízszintes) kerül, és csak utána használják a kártyájukat a sorompó felnyitása érdekében.
A szabálytalanságok elkövetése esetén a behajtási engedély visszavonása 1 éves időtartamú.
A behajtási engedéllyel csak üzemidőben 06.00-23.00 között lehet parkolni. Gépjárművel csak akkor lehet a Sporttelepen
parkolni, ha a sportoló a Sporttelepen tartózkodik. Amennyiben a parkolóhelyek megtelnek, akkor el kell hagyni a
Sporttelepet, azaz a behajtási engedély nem jelent automatikus parkolási lehetőséget a Sporttelepen. Üzemidőn túli
gépjármű parkolás a Sporttelepen engedélyhez kötött.
A behajtási kártya igénylésével egyidejűleg az igénylők elfogadják, hogy a behajtáskor a forgalmat a Fővárosi Vízművek
Zrt Biztonsági osztálya kamerával rögzíti, illetőleg a Sporttelepen, több helyen kamera van elhelyezve, melynek képét a
jogszabályokban előírt ideig a Fővárosi Vízművek Zrt megőrzi. A gépkocsikban keletkezett károkért és a gépkocsikban
hagyott tárgyakért a Fővárosi Vízművek SK nem vállal felelősséget.

Fővárosi Vízművek Sportkör
Székhely: 1044. Budapest, Váci út 102
Levelezési cím: 1138. Budapest, Váci út 182.
Adószám: 19806330-2-41
Bankszámlaszám:10102244-05341806-00000001
e-mail:sportkor@vizmuvek.hu

Parkolók a Sporttelepen: A Sporttelepen az alább felsorolt kijelölt parkolók vannak (lásd melléklet térkép). A nem kijelölt
helyen történő parkolás szabálytalan parkolásnak minősül, amely a Behajtási kártya visszavonásával járhat. Amennyiben
egy szakosztályi vendég sérti meg a parkolási rendet, azért a vendéglátó a felelős.
 P1 parkoló (újonnan kialakított parkoló): Fővárosi Vízművek Zrt. dolgozói, és egyéb egyedi engedéllyel
rendelkezők parkolási lehetősége.
 P2 parkoló (teke csarnoktól kezdődően a teniszpályák végéig, párhuzamosan a Váci úttal): A bejárattól 30
méteres sávban megállni tilos (a tiltott zónát tábla jelzi). Utána halszálkás parkolási lehetőség adott a Sportkör
tagjainak, bérlőknek, Fővárosi Vízművek Zrt. dolgozóinak. A várakozni tilos táblán belül várakozni tilos. Oda azok
a gépjárművek állhatnak, akik a be-kihajtást elősegítve félre állnak. A gépkocsit otthagyni nem lehet, ennek
megtörténte szabálytalan parkolásnak számít.
 P3 parkoló (fallabda pályánál): a Sportkör tagjainak, a Sportkör bérlőinek, Fővárosi Vízművek Zrt. dolgozóinak.
 P4 parkoló (tollas csarnoknál): ide csak és kizárólag a tollas csarnokba érkező sportolók parkolhatnak. Más
parkoló helyre (P1, P2, P3) ezek a gépjárművek nem állhatnak.
Behajtási kártyák igénylésének módja:
 Fővárosi Vízművek Zrt. dolgozói a meglévő arcképes belépő kártyájukkal tudják a sorompókat használni. Kérjük
erről regisztrálás céljából a sportkor@vizmuvek.hu e-mail címre szíveskedjenek levelet küldeni az alábbi
adatokkal (így lehet ellenőrizni, hogy a Parkoló kártyák nélküli gépkocsik kihez tartoznak):
o Név:
o Gépkocsi rendszáma:
o Sportág(ak):
 Nem Fővárosi Vízművek Zrt dolgozónak, de a Fővárosi Vízművek Sportkör tagjának a Behajtási kártya nem jár
automatikusan.
 A Fővárosi Vízművek Sportkör tagjai csak a szakosztályvezetők (vagy általuk megbízott személy) által
összegyűjtött listán jelezhetik a Behajtási kártya igényüket. Az igényeket követően átvehetik a kártyájukat a
megfelelő térítési díj megfizetése, és a Behajtási és parkolási rend írásban történő elfogadása mellett.
 Pályabérlő esetében csak a pálya, és az öltöző biztosított, parkolási kártya és behajtási lehetőség alanyi jogon
nem jár a pályabérlethez. Behajtási kártyát bérlők esetében a sportköri kapcsolattartójuknál, vagy a
sportkor@vizmuvek.hu e-mail címen lehet igényelni a szükséges adatok megadásával.
 Behajtási kártya igényléséhez szükséges adatok:
o Név:
o Gépkocsi rendszáma:
o Sportköri kapcsolattartó neve:
o Sportág:
o Kártya igénylésének időszaka:
 A kártya igénylését követően az adott időszak lejáratakor automatikusan megszűnik a behajtási jogosultság.
Minden lejáratkor szükséges lesz a kártyát meghosszabbítani, annak megfelelően ki milyen kártyát igényel.
 Pályabérlők esetében a Behajtási kártya díja 2019. évre 10.000 Ft, 1 hónapra 1.200 Ft. Lehetőség van 6 hónapos
behajtási kártyát igényelni 6.000 Ft-os díjon.
 A Behajtási kártya kiadása, és visszavonása a Fővárosi Vízművek Sportkör hatásköre.
Köszönjük az együttműködésüket!
Fővárosi Vízművek Sportkör
Budapest, 2019.01.02

