
Budakalás z Y áros Onkormányzata Képviselő_testületének l'5 12022 (vI.30.)
tinkoľmányzati rendelete

a védett utakľa ttiľténő behajtás ľendjéről

Budakalász Váľos Képviselő-testülete az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatköľében, valamint aközilti kozlekedésről szőlő 1988. évi I. torvény 34. $
(2) bekezdésben és az utak forgalomszabá|yozásáról és a köziltijelzósek elhelyezéséľől szóló
20lI984. (XII.LI.) KM rendelet 2. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alabbi
ľendeletet alkotja:

. I. Fejezet
Al tąl óno s ľendelkezé s e k

A rendelet hatálya

1.$

( 1 ) A rendelet teľületi hatálya Budakalász Váľos kijzigazgatási területén belül az I . mellékletben
felsorolt védett utakra' útszakaszokra (továbbiakban: utakľa) terjed ki.

(2) 
^ 

rendelet személyi hatálya kiterjed minden teľmészetes és jogi személyľe, jogi
személyiséggel nem ľendelkező szęrvezetre, aki a védett úton gépjármiĺvet használ. A ľendelet
hatálya nem teľjed ki a túlsúlyos gépjáľművekre.

Avédett útľa töľténő behajtás általános szabályai

2.$

(I) Az 1. mellékletben felsorolt védett utakra behajtani kizárőlag behajtási engeđéllyel lehet.

(2) Az 1 $ (1) bekezdésében szereplő önkormányzatitulajđonú utakĺa behajtási engedély nélkül
jogosult behajtani:
a) a mentőszolgćllat, a ľendvédelmi szervek, a ľendőľség) anemzetbiztonsági szolgálatok, a

ľendészet, a polgáľőrség, a katasztľófavédelem, önkéntes tuzoltőság a biintetés-
végrehajtási szervezet, az źtrvízvédęlmi védművek karbantafttsát, építését segítő
gépjárművek, a hivatali szeľvek (polgáľmesteľi hivatal, jtrtsi hivatal, koľmányhivatal)
gépjáľművei, avizugyi és erdészeti szervek vagyonkezelői és erdőfenntaľtási feladatokat
ellátő gépjáľművei, Duna-Ipoly-Nemzeti Paľk lgazgatőstlg gépjáľművei, a temetkezési
szol gáltatők, e gy házi j o g i s zemé l y g épj árműv e i,

b) a diplomáciai mentességet éIvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,
ą területileg illetékes felnőtt- és gyeľmek házioľvos, védőnő, családsegítoszo|gźiat, htĺzi

segítségnyújtó és idősgondozást ellátó önkoľmányzati alkalmazottak, valamint a
házioľvosi tigyelet gépj árművei,

d) aközegészségügyi, koztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjáľművek,



Đ postai gyújtő- és kézbęsítőszolgáltatás ellźĺtő gépjáľművek, betegszá|litő gépjárművek,
valamint a váľos területén mrikodő idősotthon gépjárművei,

Í) étel-, személy- és csomagszállítást, távfelügyeleti szolgáltatást ellátó gépjárművek'
vállalati üdülők munkavállalóinak és vendégeinek gépjáľmuvei, amennyiben úti céljuk
igazolt módon az 7. mellékletben felsoľolt védett utakra szól.

II. Fejezet
Behajtási engedély

3.$

(1) Behajtási engedélyÍe aZ aZ érvényes vezetói engedéllyel rendelkező tęrmészetes személy
jogosult, akinek állandó lakcíme vagy tartőzkodási helye az I. me||ékletben felsoľolt védett
ovezetękben van' nem teľmészetes személyek esetében, akinek székhelye, telephelye vagy
ťróktelephe|ye ezen a területen van és képviselőjük, meghatalmazottjuk érvényes vezetói
engedéllyel rendelkezik.

(2) BehĄtási engedélyľe jogosult továbbá az az érvényes vezetői engedéllyel ľendęlkező
személy, akinek állandó lakcíme vagy tartőzkodási helye nem az 1 . mellékletben felsoľolt védett
területen van, de a rendelet által védett területeken ingatlannal ľendelkezik, és ezt tulajdoni lap
másolat benyújtásával igazo|ja. valamint a haszonélvęzętijog, vagyonkezelői jog jogosultja,
illetve ingatlan, vagy ingatlanrész bérlője, hatósági engedély alapján nyújtott szolgáltatást
szerzőđés alapján igénybe vevő szęmélyek.

(3) A Kántoľ utcai véđett ovezetbe töľténo behajtási engedélyľe jogosultak továbbá a 2.

mellékletben meghatározott utcajegyzék a|apján Klenity és Szentistvántelep váľosľészek
éľvényes vezętoi engedéllyel ľendelkező ingatlantulajdonosai és lakói. Szentistvántelep
városrész ingatlantulajdonosai és lakói tészére az ,,Északi fél-elkerülő űt" átađáritLt követően
máľ nem adható engedély.

(4) A Duna parti védett övezetbe behajtási engeđélyre jogosultak továbbá a Dunapart védett
ovezetén kívüli teriilet valamint a Luppa-sziget éľvényes vezetői engedéllyel rendelkező
ingatlantulajdonosai és lakói a 2. mellékletben meghatáľozott utcajegyzék a|apján.

(5) Egyedi azonosítóval ellátott, ingatlanonként osszesen kettő névľe szóló és osszesen négy
vendégkártya adható ki az 1. mellékletben felsoľolt védett területeken belril, a védett területen
kívüli jogosultak pedig ingatlanonkónt két névľe szóló behajtási engedélyt igényelhetnek, amit
a 3. melléklet szeľinti foľmanyomtatványon kell benyújtani. Hatósági engedéIy alapjánnyújtott
szo|gá|tatást szerzodés alapján igénybe vevője további egy névre sző|ő, egy évig érvényes
behajtási engedélyľe j ogosult.

(6) További vendégek részéte az ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakója, haszonélvezeti jog,
vagyonkezelői jog jogosultja, ingatlan, vagy ingatlanrész béľlője eseti behajtási engedélyt
kérhet, 3000 Ft-os adminisztrációs díjéľt, adott napľa szóló éľvényességgel.

(7) Duna parti védett övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkezo jogi
személy szttmáĺa ĺjzleti célú behajtási engedélyek adhatóak' vállalkozásonként és

ingatlanonként két személy és négy vendég tészérę. Ezen feliil a vá|laIkozások ügyfelei,
vendégei tészéte eseti engedély is kiadható az adott napra, alkalmanként és gépjáľművenként
3000 Ft-os adminisztrációs díjért a telken belüli szabályos paľkolás biztosítása esetén.



(8) A Gát utcán a Kedves utcánál lévő soľompőhoz történő hozzáféréshez külon engedélyt kell
kérni a Polgáľmesteri Hivataltól. A soľompő hozzźférésre a2. melléklet Gát utcai sorompóhoz
torténő hozzáféĺéshez ľendelt utcák lakói, illetve ingatlantulajdonosai jogosultak
ingatlanonként, lakcímenként két daľab hozzáféréssel. A 2. s Q) bekezdésében mentességet
élvező szęrvezetek gépjármíivei is jogosultakhozzáféľést igényelni a Polgáľmesteri Hivataltól.

(9) A behajtási engedélyhez kötött teľiileteken a behajtási engedély biľtokosának a gépjármÍi
elhelyezését elsősorban az engedélyľe való jogosultság alapjat képező ingatlanon belül kell
megoldania.

(10) A foľgalmi rendváltozásáről jelzőtábla kihelyezésével kell gondoskodni

III. Fejezet
Behaj tási engedély elbíľąlás a, foľmáj a

4.$

(1) Az 1. sz' melléklet védett övezeteihez tartoző behajtási engedély, valamint a sorompó
hozzáférés iľánti kérelmet személyesen, postai úton, vagy iigyfelkapun, cégkapun keľesztül a
Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni a 3. melléklet szeľinti foľmanyomtatványon az
abban felsoľolt dokumentumok csatol tsáv al.

(2) 
^ 

2. melléklet Klenity és Szentistvántelep váľosrészekhez tartoző jogosultak részéľe a
behajtási engedélyt a Polgáľmesteri Hivatal első alkalommal legkésőbb 202Ż. szeptember 30-
ig megküldí. Ezt követően a (1) bekezdésben és az 5. $-ban meghatátozott módon kérelemre
kerül kiadásra a behajtási engedély.

s.$

(1) A Polgáľmesteľ a beérkezett kérelmeket 15 napon belül, az ęsęti behajtási kéľelmeket 3
munkanapon belül birálja el. A behajtási engedély formáj át' a 4. melléklet taftalmazza. A
jogosult a behajtási engedélyt a gépjármű szélvéđője mögött köteles jól látható helyen
elhelyezni, jogvita esetén ennek megtörténtét a jogosult igazolja. A behajtási engedélyekĺől és
a sorompő hozzáťéľésekľől a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, a frissített
nyilvántartást havonta ellenőľzés céljából az illetékes ľendőľi szerveknek megküldi.

(2) A behajtási engedély és a sorompó hozztférés az azon feltĺintetett védett ovezetre, védett
utszakaszra szól, teľmészetes személyek esetében visszavonásig, vállalkozások számźľa egy
évľe órvényes. A behajtási engedély és a sorompő hozzáféľés érvényét veszti és visszavonásľa
kerül, ha a kérelmezó állandő lakcíme, tartózkodási helye' az iĺgatlan tulajdonosa, székhelye,
telephelye vagy fióktelephelye megváItozik, vagy a jogosultsága megszűnik. Az itt felsoľolt
adatokban tĺjr1ént vtitozást a behajtási engeđély és a sorompó hozzáférés jogosultja
halađéktalanul' de legkésőbb a vá|tozást kĺjvető 8 napon belül köteles íľásban bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalnak, a lejárt engedélyt köteles visszaadni.

(3) A vendégkártya kizátőlag a jogosultságot megalapozó ingatlan megkozelítése céljából
használható fel.

(4) Behajtási engedély, vendégkártya, sorompó hozztférés jogosulatlan, Vagy nem
ľendeltetésszeľuhasználata az engedéLy visszavonásával jár. A visszavonást kovetően újabb
engedély kérelem háľom hónapig nem terjeszthető elo.



IV Fejezet
Átmeneti és Hatátyba léptető ľendelkezések

6.$

(1) A behajtási engedély és sorompő hozzźfétés iľánti eljáľás a 3. $ (4)' (5) és (8) bekezdés
szeľinti j ogosultaknak díj mentes.

(2) A behajtási engedély iránti kérelmeket 2022.jú1ius 4-től lehet benyújtani.

(3) Akoľábban kiadott Duna parti engedélyek 2022. szeptember 30-át követő napon éľvényüket
vesztik.

() Az új forgalmi rend2022, októbeľ L napjával keľül bevezetésľe.

(5) A kiadott behajtási engedélyek és soľompő hozzáférések 2022. október 1. napjától
érvényesek.

7.$

Ez a rendelet 2022. j úlius 4-én lép
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]. melléklet

B ehaj tásĺ en gedélyhe z kőtőtt utako ritszakaszok

Soľ-
szám

behajtási
engedélyhez
kötött védett
ovezetek

ki kaphat engedélyt díjÍizetés eľvenyeSseg kiadható
engedélyek száma

I Kántoľ utca
(Apát utca és
Téglási Andľás
utca k<izotti
szakasza)

Klenity városľész és
Szentistvántelep
lakói,

8e1'

tulajdonosai

Idíjmentes Ivisszavonásig

(Szentistvántelepen
lakók és tulajdonnal
rendelkezők ľészére
az,,Északifél-
elkerülő lJt" átadástLt
követően máľ nem
adható engedély)

ingatlanonként,
lakcímenként két
behajtási
engedély,
valamint a Kántor
utca védett (Apát
utca és Téglási
Andľás utca
közötti) szakasza
tekintetében négy
vendégkártya

2 lDuna part

Ivédett 
ovezet

(Luppaszigeti
úttól délre eső
terĺilet)

Duna part védett és
véđett övezetén

i, valamint
uppa-szigeti

tulajdonosai,
bórlői,
védett civezeten
belüli cégei,
hatósági engedély
alapján nyújtott
szolgáltatást
szerzódés alapján
igénybe vevők

díjmentes
engedély
(lakossági és
üzleti)

természetes
személyeknek
visszavonásig,
vállalkoztlsoknak,
hatósági engedély
alapján nyújtott
szolgáItatást
szerzőđés a|apján
igénybe vevők
részére
egy évig

ingatlanonként,
lakcímenként két
behajtási
engedély' továbbá
a védett
övezetben négy
vendégkáľtya'
illetve hatósági
engedély alapján
nyújtott
szolgáltatást
szerződés a|apján
igénybe vevő
szerződése.nként
egy behajtási
engedély

Duna paľt védett
övezet
lakói,
cégei'
ingatlan-
tulajdonosai
bérloi

eseti
engedély
adott napľa'
alkalmanként
3000 Ft-os
adminisztráci
ós díjért.

az adott nap végéig



J Gát utcai
sorompóhoz
töľténő
hozztférés

Duna paľt védett és
védett övęzętén
kívüli, valamint
Luppa-szigeti
ingatlanok
teriiletének
lakói,
ingatlan-
tulajdonosai

ahozzáf&és a
megadott mobilszám
rendszeľben
feltöltéssel töľténik,
visszavonásig
(rendszeľből töľténő
töľléssel)

ingat1anonként,
lakcímenként két
darubhozzáférés



2. melléklet

Jogosult utcák j egyzéke

Klenĺfy városľész Téglási Andľás utca
Kertész utca
Káplán utca
Kántoľ utca
Kanonok utca
Kispap utca
Apát utca
Ministráns utca
Sekľestyés utca
Szentendľei út 8-tól páľos oldal

Szentistvántelep utcaj egyzéke Zrínyi Ilona utca
Széchenyi utca
Szent Lászlő utca
Rózsa utca
Béke sétány
Kossuth utca
Mályva utca
Ciklámen utca

utca
János utca

Ferenc utca
kiľály utca
Gáboľ utca

utca
Petőfi Sándoľ utca
Munkácsy Mihály utca
Attila utca
Batthyány utca
Kinizsi utca
Dobó István utca
Bocskai utca
Lehel utca
Máli Péter utca
Kovács Lajos utca
Kolónia utca
Liliom utca
Áľvácska utca
Szegfü utca
Deák Feľenc utca
Bem József utca
Bimbó utca
Virág utca
Nefelejcs utca
Tövis utca
Náľcisz utca



Pipacs utca
Hajnalka utca
Hajnal park
Szentendrei út 13-tól páratlan oldal
oĺszágut

una part védett ővezet Duna sétány _Luppa-szigeti úttól délre
Gát utca
Gátőr utca
Csárda utca
Ártéľ utca
Égeľ utca
Juhar utca
Ligeteľdő utca
Kedves utca
Harcsa utca
Tulipán utca
Napsugár utca
Gyongyvirágutca
Töltés utca

Duna paľt védett övezetén kívüli terület és
Luppa sziget

Luppaszigeti út gáttól Duna felé eső szakasza
Duna sétány
Dévéľ utca
Ponty utca
Csuka utca
Sü1lő utca
Csárda utca
Ártéľ utca
Platán soľ
Víztoľony utca
Kacsa utca
Rév utca

Gát utcai sorompóhoz hozzáférés Luppaszigeti út gáttól Duna felé eső szakasza
Duna sétány
Dévéľ utca
Ponty utca
Csuka utca
Sül1o utca
Csárda utca
Ártéľ utca
Kedves utca
Harcsa utca
Tulipán utca
Százszorszép utca
Napsugár utca
Töltés utca
Gyongyvirágutca
Gát utca
Gátőr utca
Platán sor



Víztoľony utca
Kacsa utca
Rév utca



Behajtási kéľelem típusa
Kántor utca*
Duna paľt védett övezet lakossági
Duna parti védett övezet üzleti
Gát utcai soľompó hozzáférési kéľelem
Vendég

* Megfelelő soľ aláhúzandó

Kéľelmező neve /cégneve:

Kéľelmező lakcíme / székhelye:

Mobil telefonszáma

Email címe:

Jogosultság alapja (pl. állandó lakó, székhel|yel
ręndelkező cég, ingatlan tulajdonos, üz|eti cé|):

3. melléklet

Behajtási engedély kérelem

A kérelem benyújtásával kijelentem, hogy adataim célhoz kötött kezelésére és tárolására
felhatalmazom a Budakalászi Polgármesteri Hĺvatalt. Kijelentem, hogy fentĺ adataĺm a
valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy az engedély jogosulatlan, Vagy nem

rendeltetésszerű használata az engedély azonnali visszavonásával jár.

Budakalász, 20.......év hó......................nap

kérelmező aláírás l cégszerű aláírás
A kérelemhez csatolni kell a iogosultságot igazoló dokumentumokat:
- lakó esetén: lakcím kártya másolatot
- ingatlan tulajdonos esetén: tulajdoni lap másolatot,
- üzleti célú kérelem esetén: székhely, telephely igazolást
- vezetői engedély másolatát
- admĺnĺsztrációs díjkoteles kérelem esetén befizetés igazolása,
- bérleti, vagyonkezelői szerződés másolata
- hatósági engedély alapján nyújtott szolgáltatásĺ szerződés másolata



4. melléklet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY minta

Budakalász Váľos onkoľmán yzata

BEHAJTÁSI ENGEDELY

Budakalász,
Kántoľ utca

éľvényeség: visszavonásig

soľszám:. .......12022

PH

Budakalász Város Onkormányzata

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

Budakalász,
Duna paľt

éľvényeség: visszavonásig

sorszám:. ......./2022

PH

Budakalász Város Onkoľmányzata

BEHAJTÁSI ENGEDELY

Budakalász,
Duna paľt Venĺlég

éľvényeség: visszavonásig

sorszám:. ....'..12022



PH

Budakalász Város onkormán yzata

BEHAJTÁSI ENGEDELY

Budakalászo
Duna paľt Vendég

éľvényeség: ......év ........hónap ......nap

soľszám:. .......12022

PH


