
Tájékoztatás az új behajtási rendeletről 

2022. június 29-i képviselő-testületi ülésen új behajtási rendeletet fogadott el a testület. Az új behajtási 

szabályok 2022. október 1-jétől lesznek érvényesek, de az új behajtási engedély kérelmeket már július 

4-től be lehet nyújtani. 

A behajtási rendelet a Duna-part korábban is védett területén nem változtat, továbbá egy új védett 

területet jelöl ki, ezek behajtási szabályait tartalmazza: 

- Duna-part védett övezetébe történő behajtás / áthajtás szabályait; 

- Kántor utca védett (Apát utca és Téglási András utca közötti) szakaszának behajtási / áthajtási 

szabályait. 

A Duna-parti védett területre (mely a Luppaszigeti úttól délre eső terület) a rendeletben felsorolt, 

feltételekhez kötött kivételektől (pl. étel-, csomag- és személyszállítás, távfelügyelet, stb.) eltekintve 

csak behajtási engedéllyel lehet behajtani, amire az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, a védett 

területen lakók, tulajdonosok, bérlők, cégek, hatósági engedély alapján nyújtott szolgáltatást szerződés 

alapján igénybe vevők (pl. kikötői hajóbérlők) jogosultak (jogosultak pontos meghatározása a 

rendeletben). A két személyre szóló engedély mellé további 4 db vendégkártya igényelhető 

ingatlanonként a terület lakói és tulajdonosai által. 

A Duna-part védett területére a Dunaparti védett területen kívüli (Luppaszigeti úttól északra fekvő) 

Duna-parti, valamint a Luppa-szigeti ingatlanok lakói és ingatlantulajdonosai is kaphatnak személyre 

szóló behajtási engedélyt, ingatlanonként 2db-ot. A különbség, hogy a védett zónán kívüli területek 

esetében vendégkártya nem adható ki. 

A Gát utcai sorompóhoz mind a védett, mind pedig a védett területen kívüli Duna-parti, valamint a 

Luppa-szigeti ingatlantulajdonosok igényelhetnek hozzáférést, ingatlanonként, lakcímenként kettő 

darabot. 

A Kántor utca Apát utca és Téglási András utca közötti szakaszára 2022. október 1-jétől a rendeletben 

meghatározott kivételektől (pl. étel-, csomag- és személyszállítás, távfelügyelet, stb.) eltekintve szintén 

csak behajtási engedéllyel lehet behajtani. A védett területen lakók, tulajdonosok, bérlők, cégek 

érvényes vezetői engedély birtokában két személyre szóló behajtási engedélyt, továbbá négy 

vendégkártyát igényelhetnek. A Kántor utcai védett övezetbe történő behajtási engedélyre a Klenity 

és Szentistvántelep városrészek érvényes vezetői engedéllyel rendelkező lakói, illetve 

ingatlantulajdonosai is jogosultak, ők azonban vendégkártyát nem kaphatnak. 

A Kántor utcában a behajtási korlátozás 2022. október 1-től kerül bevezetésre. A Klenity új forgalmi 

rendjének részeként a Kanonok, illetve Sekrestyés utcák északi végeiben fix útakadályok kerülnek 

kihelyezésre az autós forgalom korlátozására. 

Mindkét védett zónára érvényes, hogy további vendégek részére a védett övezetben fekvő ingatlan 

tulajdonosa, bejelentett lakója, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog jogosultja, ingatlan, vagy 

ingatlanrész bérlője az ingyenesen kiadható engedélyeken túl adott napra szóló eseti behajtási 

engedélyt is igényelhet, 3000 Ft-os adminisztrációs díj ellenében. Az eseti kérelmeket a tervezett 

behajtás előtt minimum három munkanappal kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a behajtási engedély, valamint a sorompó hozzáférés iránti kérelmeket 

személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun, cégkapun keresztül a Polgármesteri Hivatalnál lehet 

benyújtani a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt dokumentumok 

csatolásával. Fentiek alapján az e-mailen benyújtott kérelmeket nem tudjuk elbírálni. 



A Szentistvántelep és Klenity városrészek áthajtásra jogosult lakói részére a Polgármesteri Hivatal 2022. 

szeptember 30-ig megküldi a névre szóló behajtási engedélyeket, tehát a rendszer indulásakor az 

említett területeken állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakóknak nincs teendőjük. 

A későbbiekben a behajtási kérelmeket a normál eljárásrend szerint lehet előterjeszteni. 

Az új behajtási rendelet elérhetősége: 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2022/06/15-2022-VI.30.-onk-rendelet-a-vedett- 

utakra-torteno-behajtas-rendjerol.pdf?x35373 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2022/06/15-2022-VI.30.-onk-rendelet-a-vedett-utakra-torteno-behajtas-rendjerol.pdf?x35373
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2022/06/15-2022-VI.30.-onk-rendelet-a-vedett-utakra-torteno-behajtas-rendjerol.pdf?x35373


 

 
Hol található az 

ingatlan? 
Kinek adható ki engedély? Kiadható engedélyek típusa és száma Érvényesség Költség Igénylés módja 

 természetes személy, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és a védett övezetben van: 

- állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, 

- ingatlan tulajdona, (tulajdoni lap másolattal igazoltan), 

- haszonélvezeti joga, vagy vagyonkezelői jog jogosultja 

- bérelt ingatlanja, vagy ingatlanrésze 

 
 
 

 
személyre szóló bahajtási engedély, ingatlanonként 2 db 

 
 
 

 
visszavonásig 

 
 
 

 
díjmentes 

 

 

Duna-part védett 

övezet 

nem természetes személyek, akinek székhelye, telephelye vagy fióktelephelye ezen a területen van és 

képviselőjük, meghatalmazottjuk érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;  

    

az övezet lakói, illetve ingatlantulajdonosai hozzáférés a Gát utcai sorompóhoz, ingatlanonként 2 db visszavonásig díjmentes 

 személyre szóló engedélyre jogosultak vendégei vendégkártya, ingatlanonként 4 db visszavonásig díjmentes  

 az övezet lakói, illetve ingatlantulajdonosai hozzáférés a Gát utcai sorompóhoz, ingatlanonként 2 db visszavonásig díjmentes  

 hatósági engedéIy alapján nyújtott szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevő személyek személyre szóló behajtási engedély, szerződőnként 1 db egy évig díjmentes  

 személyre szóló engedélyre jogosultak eseti vendégei adott gépjárműre szóló eseti behajtási engedély, nincs korlát adott napra 3000 Ft/db személyesen, postai úton, 

vagy ügyfélkapun, cégkapun 

keresztül 
Duna-part védett 

övezeten kívüli 

területe, a Luppa- 

szigetet is beleértve 

 

érvényes vezetői engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonosok és lakók 
 

személyre szóló behajtási engedély, ingatlanonként 2 db 
 

visszavonásig 
 

díjmentes 

 

az övezet lakói, illetve ingatlantulajdonosai 
 

hozzáférés a Gát utcai sorompóhoz, ingatlanonként 2 db 
 

visszavonásig 
 

díjmentes 

 
 
 
 
 

Kántor utca védett 

szakasza 

természetes személy, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és a védett övezetben van: 

- állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, 

- ingatlan tulajdona, (tulajdoni lap másolattal igazoltan), 

- haszonélvezeti joga, vagy vagyonkezelői jog jogosultja 

- bérelt ingatlanja, vagy ingatlanrésze 

 
 
 

 
személyre szóló behajtási engedély, ingatlanonként 2 db 

 
 
 

 
visszavonásig 

 
 
 

 
díjmentes 

 

 nem természetes személyek, akinek székhelye, telephelye vagy fióktelephelye ezen a területen van és 

képviselőjük, meghatalmazottjuk érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik; 
    

 személyre szóló engedélyre jogosultak vendégei vendégkártya, ingatlanonként 4 db visszavonásig díjmentes  

 személyre szóló engedélyre jogosultak eseti vendégei adott gépjárműre szóló eseti behajtási engedély, nincs korlát adott napra 3000 Ft/db  

 
 
 

Klenity és 

Szentistvántelep 

védett övezeten kívüli 

területe 

 
 
 
 

érvényes vezetői engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonosok és lakók 

 
 
 
 

személyre szóló behajtási engedély 

 
 
 
 

visszavonásig 

 
 
 
 

díjmentes 

A Hivatal 2022. szeptember 

30-ig megküldi az 

engedélyeket a lakcím- 

nyilvántartásban szereplő 

jogosult lakóknak. További 

engedélyek személyesen, 

postai úton, vagy 

ügyfélkapun, cégkapun 

keresztül igényelhetők. 

 


