
 

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete 

a Szent Erzsébet liget helyi jelentőségű védett természeti területről 
 

 

a módosításról szóló 10/2020.( III.31.) polgármesteri  rendelettel egységes szerkezetben 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.§ tekintetében az 

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi 

LXXXII. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a Veszprém Megyei 

Tanács Végrehajtó Bizottsága 1977. május 24-i ülésén hozott 170/1977. vb. sz. határozatával 

természetvédelmi területté (jele TT) nyilvánított Balatonalmádi Öregpark, a mai nevén 

Balatonalmádi Szent Erzsébet liget területének helyi jelentőségű védett természeti területként 

fennálló védettségét. 

 

2.§ (1) Az 1.§ - ban megnevezett helyi jelentőségű védetté nyilvánított természeti terület jellegét, 

kiterjedését, a földrészletek helyrajzi számát az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A helyi jelentőségű védetté nyilvánított természeti terület természeti értékeinek felsorolását 

és természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ A védettség fenntartásának indoka és természetvédelmi célja a természeti terület botanikai, 

táji és kultúrtörténeti értékeinek védelme és megőrzése. 

 

4.§ A helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelője Balatonalmádi Város 

Önkormányzata. 

 

5.§ A helyi jelentőségű védett természeti terület szabadon látogatható. 

 

6.§ (1) A helyi jelentőségű védett természeti területen járművel, vagy gépjárművel a kijelölt úton 

közlekedni - az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a 

feladatukat ellátó külön jogszabályokban erre feljogosított személyek járművei, gépjárművei 

kivételével - a helyi közút kezelője által kiadott behajtási engedély birtokában lehet. 

 

(2)A behajtási engedélyről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

 

(3) A behajtási engedély kiadásának feltételeit és rendjét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az (1) bekezdés alapján behajtási engedély nélkül közlekedhetnek a helyi jelentőségű védett 

természeti terület kijelölt útján: 

a) a fegyveres erők és testületek, 

b) a katasztrófavédelem, 

c) a mentők, 

d) a kommunális és közmű szolgáltatók és 

 e) Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és Balatonalmádi Város Önkormányzata 



 Intézményeinek járművei, gépjárművei közfeladatuk ellátása során. 

7.§ A helyi jelentőségű védett természeti terület építési rendjét Balatonalmádi Város 

Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2005. (VII.7.) rendelete állapítja meg. 

 

8.§ (1) A helyi jelentőségű védett természeti területen csak olyan hulladékgyűjtő edényzet 

helyezhető el, amely nem természetidegen és tájkép romboló hatású. 

 

(2) A helyi jelentőségű védett természeti területen a hulladékgyűjtő edényzetet úgy kell 

elhelyezni, hogy a benne gyűjtött hulladékból származtatható káresemény a környezetet, a 

felszíni és felszín alatti vizeket, továbbá a területen lefolyó csapadékot ne szennyezze. 

 

9.§ A helyi jelentőségű védett természeti terület zöldfelületén és díszburkolatos sétányain 

sátorozni, a zöldfelületet bármilyen tevékenységgel rongálni, továbbá a gyalogos közlekedést 

akadályozni jármű, napozó és horgászathoz kapcsolható felszerelés, illetve más tárgy 

elhelyezésével vagy űrszelvényébe való benyújtásával tilos. 

 

10.§ A helyi jelentőségű védett természeti terület állapotát a természetvédelmi érdekekkel 

ellentétesen megváltoztatni, a díszburkolatot szennyezni tilos. 

 

11.§ A helyi jelentőségű védett természeti területre csak a helyi védettség fenntartásának 

indokával és természetvédelmi céljával összhangban álló fejlesztési terv készíthető. 

 

12.§ A helyi jelentőségű védett természeti területet jelölő tábla felirata „Természetvédelmi 

terület”, amelyet a védelem alatt álló terület határain kell elhelyezni. 

 

13.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szent 

Erzsébet liget helyi természetvédelmi területté nyilvánításról szóló 17/2007. (X.31.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

 Keszey János   Dr. Hoffmann Gyöngyi 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2015. május 4. napján kihirdettem. 

            Dr. Hoffmann Gyöngyi 

     jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

Balatonalmádi, 2020. április 1. 

 

                                                                                              Dr. Endre Szabolcs  

                                                                                       jegyző 



 

15/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánított földrészletek helyrajzi száma, 

jellege és kiterjedése: 
 

 A B C D 

helyrajzi 

szám 

ha.m2 megnevezés tulajdonos 

1 1633 7011 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

2 1634 3452 kivett közterület, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

3 1635 690 kivett közterület, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

4 1636 2.0242 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

5 1637/1 2021 kivett kultúrház, TT Almádi Yacht Klub 

6 1637/4 355 kivett vendéglő, TT ABBÁZIA KFT. 

7 1638 233 kivett, vízmű, TT Balatonalmádi Város Önkormányzataa, 

DRV Zrt. kezelésében 

8 1640 941 kivett árok, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

9 2285/1 1.3549 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

10 2285/2 332 kivett üdülőépület és udvar Budapest, Kőbánya Önkormányzata 

11 2286 4290 kivett közterület, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

12 2287 1.8970 kivett közpark , TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

13 2288 351 kivett, vízmű, TT Balatonalmádi Város Önkormányzataa, 

DRV Zrt. kezelésében 

14 2296/1 1.4739 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

15 2297 3225 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

16 2298 742 kivett, vízmű, TT Balatonalmádi Város Önkormányzataa, 

DRV Zrt. kezelésében 

17 2299 1.3679 kivett közpark, TT Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Összesen: 10.4912   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
 

Balatonalmádi Szent Erzsébet liget helyi jelentőségű védett természeti terület 

kezelési terve 
 

1. Természetvédelmi célkitűzések: 

1.1. Őrizze meg a park természeti valamint kert és kultúrtörténeti értékeit. 

1.2. Őrizze meg park jellegét, térszerkezetét, növényanyagát, biológiai sokféleségét. 

1.3. Őrizze meg a jellegzetes fűz és platán fasorokat és értékes fafajokat. 

1.4. Segítse elő az ismeretterjesztést és szemléletformálást, a környezettudatos 

magatartás– és cselekvésformák kialakítását, különös tekintettel a 

természetvédelemre. 

1.5. A természet közeli és park jellegű környezet megőrzésével biztosítsa a szabadban 

történő felüdülést, ismeret és élményszerzést, pihenést, játszást. 

 

2. Természetvédelmi stratégiák: 

2.1 A több mint 120 éves park jellegének, térszerkezetének és fajösszetételének 

 megőrzése, fejlesztése. 

2.2 A park ökológiai állapotának megőrzése, a telepítés feltételeinek biztosításával az 

 ökológiai állapot javítása. A növényzet sokféleségének növelése. 

2.3 A park idős, kiöregedett egyedek egészségi ápolása. A fák egyedi kezelése, egyedi 

 alakítása. 

2.4 A park további fejlesztése lombfáinak jellege szerint. A tűlevelűek korlátozott 

 alkalmazása. 

2.5 A park esztétikumának növelését eredményező fajok alkalmazása. 

2.6 A tisztások fenntartása. 

2.7 A pihenési és játszási lehetőségek biztosítása.  

2.8 A közlekedés szabályozása. 

2.9 A természet használatát és ismeretét célzó oktatás-nevelés segítése. 

2.10 A parkon átfolyó Remete patak fenntartása. 

 

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak: 

 

3.1. Művelési ághoz nem kötethető természetvédelmi kezelési módok korlátozások 

 és tilalmak: 

 

3.1.1 Élőhelyek kezelése, fenntartása: 

3.1.1.1. A tisztásokat rendszeresen kaszálni kell, időjárástól függően szükség szerint 

3.1.1.2. évente (4-6 alkalommal). 

3.1.1.3. A fákat lombos állapotban évente felül kell vizsgálni. A beteg fákat 

biztonságtechnikai, életveszély elhárítási indok fennállása esetén kell kivágni. 

A favágást télen kell elvégezni, a pótlásról tavasszal kell gondoskodni. 

3.1.1.4. A fákat 5 évente lombmentes állapotban felül kell vizsgálni, az előforduló 

sebeket, a fészkelésre is alkalmas üregeket, odúkat kezelni/megtartani kell, a 

többit megszüntetni szükséges. 

3.1.1.5. A park területén az elpusztult, kivágott faegyedek helyén és egyéb ültetésre 

alkalmas helyeken a kertészeti terv szerint kell a pótlást elvégezni az alábbi 

fafajok alkalmazásával: Ámbrafa (Liquidambar styraciflua), Tulipánfa 

(Liliodendron tulipifera), Mocsárciprus (Taxodium distichum), 

Mammutfenyő (Sequiodendron giganteum), Páfrányfenyő (Ginkgo biloba), 



Juharlevelű platán (Platanus ecerifolia), Kocsányos tölgy (Quercus robur), 

Vörös tölgy (Quercus rubra), Mocsári tölgy (Quercus palustris), Tornyos 

tölgy (Quercus robur Fastigiata), Vérbükk (Pagus silvatica, atropurpurea), 

Fehér nyír (Betula pendula), Magas kőris ( Fraxinus excelsior), Magyar kőris 

(Fraxinus angustifolia ssp.Pannonica), Keskenylevelű köris változat (Fraxinus 

angustifolia Raywood), Virágos kőris (Fraxinus ornus), Ezüsthárs (Tilia 

argentea), Kislevelű hárs (Tilia coradata), Korai juhar (Acer platanoides), 

Mezei juhar (Acer campestre), Tatárjuhar (Acer tataricum), Szomorúfűz ( 

Salix alba, tristis), Fehérfűz (Salix alba), Spirálfűz (Salix matsudana 

Tortuosa), Babérfűz (Salix pentandra), Közönséges gyertyán (Carpinus 

betulus), Vadcseresznye (Cerasus avium), Díszalma (Malus sp.), 

Zselnicemeggy (Padus avium), Sajmeggy (Prunus mahaleb), Fekete dió 

(Juglans nigra), Kaukázusi szárnyasdió (Ptereocarya fraxinifolia), 

Törökmogyoró (Corylus colurna), Madárberkenye (Sorbus aucuparia), 

Barkócaberkenye (Sorbus torminalis). 

3.1.1.6. A bekövetkező viharkárokat a lehető leghamarabb fel kell számolni. 

3.1.1.7. A Remete patak kezelése érdekében a Pápakörnyéki Vízi Társulattal 

meglévő együttműködést fent kell tartani. 

 

3.1.2 Fajok védelme: 

3.1.2.1. Gondoskodni kell madárodúk kihelyezéséről, folyamatos karbantartásáról. 

3.1.2.2. A madarak téli etetését biztosítani kell, az etetőket folyamatosan karban 

kell tartani. 

 

3.1.3 Táj- és kultúrtörténeti érték: 

3.1.3.1 A telepített park különös, egyedi tájértékeinek (fűzfasor, platánsor, 

hársfasor, mocsári ciprus facsoportok) rendszeres kezeléséről és 

fenntartásáról gondoskodni kell. 

3.1.3.2. Biztosítani kell a park kultúrtörténeti értékeinek (szobrainak, 

építményeinek) jó műszaki, esztétikai állapotát. Lehetőséget kell teremteni 

a szobor-állomány bővítésére. 

 

3.1.4 Látogatás: 

3.1.4.1. A park korlátozás nélkül látogatható. 

3.1.4.2. A park zöldfelületén és díszburkolatos területén a gyalogos közlekedés 

szabad, a gyepterületek eszköz nélküli használata megengedett. A parkban 

sátorozni, tüzet rakni, napozáshoz, horgászathoz kapcsolódó felszerelést 

elhelyezni, alkalmazni tilos. 

3.1.4.3. A park területén kerékpárral közlekedni az úthálózaton lehet.  

3.1.4.4. Az egyéb (pl:gokart) emberi meghajtásos sporteszközök használata csak a 

szerviz úton lehet úgy, hogy nem veszélyeztetheti, korlátozhatja a gyalogos, 

kerékpáros és gépjármű közlekedést. 

3.1.4.5. A parkba gépjárművel behajtani tilos. 

3.1.4.6. A járművel történő közlekedéshez kijelölt utakon a közút kezelője köteles 

gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas 

legyen. 

3.1.4.7. A közút forgalmi rendjét ki kell alakítani, melyet a forgalmi körülmények 

vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként 

felül kell vizsgálni. 



3.1.4.8. A járművek közlekedésére kijelölt utat kizárólag a Polgármester, mint a 

közút kezelője által kiállított behajtási engedély birtokában lehet használni a 

közlekedési táblákkal szabályozott módon. 

3.1.4.9. A parkban működő vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek árufeltöltése 

6-12 óra között lehetséges. 

3.1.4.10. A hibaelhárítás és a közfeladat ellátása céljából a munkavégzés idejére 

gépjármű behajtása korlátozás alá nem esik. 

3.1.4.11. A park területén ingatlantulajdonnal rendelkezők behajtási engedéllyel 

közlekedhetnek. 

 

3.1.5 A park területén tartandó közösségi és tömegsport rendezvények szabályai: 

3.1.5.1. Minden rendezvény esetén egy felelős személyt meg kell jelölni.  

3.1.5.2 A rendezvény helyszíne lehet Zenepavilon környéke, a Móló és a Sóhajok 

hídja közötti sétány, a Wesselényi strandi nagy parkoló, a Wesselényi 

strand főbejárattal szembeni ikersétány. Ettől eltérő helyszín a 

polgármester hozzájárulásával jelölhető ki. 

3.1.5.3 A rendezvény helyszínét mobil eszközökkel kell lehatárolni. 

3.1.5.4 A rendezvénysorán a rendezvény felelőse köteles gondoskodni a károk 

keletkezésének megelőzéséről, az esetlegesen bekövetkező károk 

helyreállításáról. 

3.1.5.5 A park területén mutatványos (pl. körhinta) tevékenység nem folytatható. 

3.1.5.6 A rendezvény alkalmával a vonatkozó jogszabályok teljesülését a 

rendezvényért felelős személynek kell felügyelnie. 

 

3.1.6 Kutatás, vizsgálatok: 

Lehetőséget kell biztosítani a természetvédelmi terület értékeinek feltárására, 

megőrzését szolgáló kutatásokra és vizsgálatokra. A kutatási eredmények aktualitásait 

a kezelési tervbe be kell építeni a felülvizsgálata során.  

 

3.1.7 Terület- és földhasználat: 

3.1.7.1. A területet funkciójának megfelelően csak parkként lehet használni. 

3.1.7.2.1  A zöldfelület nem csökkenthető, kivéve az önkormányzati beruházásban, 

vagy az önkormányzat javára történő beruházásban megvalósuló  

a) közparki funkciókat kiszolgáló közcélú gyalogos, kerékpáros, játszótéri 

és közparki sport (futópálya, felnőtt fitness- és torna pálya) felületek és 

vízfelületek, vizes élőhelyek létesítése érdekében és 

b) meglévő teniszpályákat és kerékpárutat kiszolgáló épület elhelyezése 

érdekében és 

c) kizárólag abban az esetben, ha az a védetté nyilvánítás célját vagy 

védett fajok egyedeit, élőhelyeit nem veszélyezteti.” A területen található 

létesítmények üzemeltetésével összefüggő fenntartási és hibaelhárítási 

tevékenységeket külön korlátozások nélkül, de a természetvédelmi 

célkitűzésekkel és a természet- és tájvédelmi jogszabályokkal összhangban kell 

elvégezni.  

3.1.7.2. A növényzet eltávolítása csak a természetvédelmi célkitűzésekkel 

összhangban folytatható. 

3.1.7.3. A területen tilos a hulladék és egyéb szennyező anyagok lerakása. 

 

3.1.8 Természetvédelmi infrastruktúra: 

                                                 
1 Módosította a 10/2020.(III.31.) polgármesteri rendelet 1.§-a.Hatályos 2020.04.01-től 



3.1.8.1. A területen található úthálózat tovább nem bővíthető. 

3.1.8.2 A meglévő utak minőségét meg kell őrizni, rendszeresen kell takarítani, 

javítani, helyreállítani. A kavicsos sétautak rendszeres karbantartása során 

a kavicsozást tavaszi időszakban kell elvégezni. 

3.1.8.3 A sétautak mentén a meglévő padokat rendszeresen karban kell tartani, 

számukat szükség szerint növelni. 

3.1.8.4 A sétautak mentén szükséges számú hulladékgyűjtőt és kutyaürülék-gyűjtő 

edényzetet kell elhelyezni, rendszeresen kell üríteni, a tavaszi időszakban 

kell felújítani. 

3.1.8.5 A közlekedési és sétautak mentén a térvilágítást biztosítani kell, 

folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

3.1.8.6 A parkban és a park szegélyén található épületek folyamatos 

karbantartását, tájba illesztését el kell végezni. 

3.1.8.7 A parkban található játszótér védelme érdekében tájba illő kerítést kell 

építeni. 

3.1.8.8 A játszótéri eszközök jogszabály szerinti felülvizsgálatát és rendszeres 

karbantartását el kell végezni. 

3.1.8.9 A meglévő teniszpálya folyamatos karbantartását, a takaró zöld sövény 

felújítását biztosítani kell. A karbantartáshoz szükséges eszközök és 

anyagok (salak) tárolását környezetbe illő módon kell megoldani. 

3.1.8.10  A parkban a nyilvános WC-t lehetőség szerint folyamatosan, (április 15. – 

október 15 között), a rendezvények időtartama alatt kötelezően üzemeltetni 

kell. 

3.1.8.11  A park színvonalas információ szolgáltatása érdekében gondoskodni kell 

az oktatási és bemutatási célú növényjelző, tanösvény jelző, közlekedési és 

egyéb tájékoztató táblák fenntartásáról, szükség szerint újak létesítéséről. 

A tanösvények és turista utak módosításáról, újak kialakításáról civil 

fórumon egyeztetni kell. 

3.1.8.12  A park területére, a séta és közlekedési utakra a kutyákat csak pórázzal és 

nagykorú felügyeletével lehet bevinni. A parkban elhelyezett eb ürülék 

tárolók használata kötelező. 

3.1.8.13  A park területén gépjárművel tartózkodni a kijelölt parkolókon kívül tilos. 

3.1.8.14  A parkban – lehetőség szerint – parkőrt vagy természetvédelmi őrt kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 

A behajtási engedély kiadásának feltételei és rendje 
 

1. A helyi jelentőségű védett természeti területre történő behajtáshoz szükséges behajtási 

engedély iránti kérelmet – egy adott járműre, gépjárműre vonatkozóan - tulajdonosnak 

(üzemben tartónak) - illetve megbízás alapján azon ingatlan tulajdonosának, aki a 

szolgáltatást igénybe veszi - kell benyújtani a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 

Hivatal Településfejlesztési Osztályára. 

 

2. A behajtási engedély kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni: 

2.1. a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, területet, amelyre 

vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli, 

2.2. a megközelítendő ingatlan pontos meghatározásához az ingatlan helyrajzi 

számát, vagy házszámát, 

2.3. a jármű vagy gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát)- amennyiben a 

jármű a vonatkozó jogszabályok szerint nem rendelkezik hatósági jelzéssel, 

úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni, 

2.4. a jármű, vagy gépjármű típusát, 

2.5. a jármű vagy gépjármű forgalmi engedélyének számát, 

2.6. a behajtási engedély érvényességének kérelmezett időtartamát, annak 

indokolását. 

 

3. Az 2. pont szerinti kérelemhez az engedély megadását megalapozó valamely feltétel 

fennállására vonatkozó eredeti okiratokat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozási 

tevékenység internetes bejelentésének visszaigazolás, üzletre vonatkozóan a 

kereskedelmi hatóság által kiadott okirat, lakcímet igazoló okmány, szállítói, 

szállítmányozási szerződés, telephelyengedély, forgalmi engedély, a gépjármű 

használatát igazoló okirat) a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek be 

kell mutatni és a kérelemhez az eredeti okiratok másolatát mellékelni kell. 

 

4. A behajtási engedély egy adott járműre és gépjárműre adható ki a rendelet által előírt 

feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván 

benyújtani kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan 

külön-külön kell fennállnia. Minden gépjárműre külön hozzájárulási igazolást kell kiadni. 

 

5. A behajtási engedély kiadható, ha 

5.1. a járművel, gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz árut szállítanak, 

és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy 

nehézségek árán oldható meg vagy, 

5.2. az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogszerű vállalkozást, 

vagy egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy tevékenységének 

folytatásához az adott járművel, gépjárművel való behajtás feltétlenül 

szükséges vagy, 

5.3. az ingatlanon lévő épület jogszerű használója, vagy az ingatlanon telephellyel 

rendelkező vállalkozó a használatában lévő járművet az adott ingatlanhoz 

tartozó területen vagy az erre kijelölt területre helyezi el vagy, 

5.4. az ingatlanon folyó építési munka érdekében oda építőanyagot szállítanak. 

 

 



6. A behajtási engedély tartalmazza: 

6.1. a behajtási engedély iktatási számát, 

6.2. behajtási engedélyre jogosult nevét, székhelyét, lakcímét, 

6.3. járműre, gépjárműre vonatkozó adatokat (forgalmi rendszám, ill. más 

azonosításra alkalmas jel), 

6.4. a behajtási engedély érvényességi idejét, 

6.5. a behajtási tilalommal érintett út, útszakasz, terület meghatározását, amelyre az 

engedély érvényes, 

6.6. a kiadmányozási jogosultsággal rendelkező aláírását és a hivatali bélyegző 

lenyomatát. 

 

7. Ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel, a kérelem benyújtását követő 3 

munkanapon belül a behajtási engedélyt ki kell adni. 

 

8. A behajtási engedély a kiadás napjától a behajtási engedélyen jelzett időpontig érvényes. 

 

9. A behajtási engedély a meghatározott érvényességi ideje lejárata előtt érvénytelenné 

válik, ha 

9.1. a behajtási engedély kiadásának a rendelet által meghatározott feltételei már 

nem állnak fenn, 

9.2. ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen 

megváltozik. 

 

10. A behajtási engedélyre jogosult köteles értesíteni – a behajtási engedély egyidejű 

visszaszolgáltatásával – az engedély kiadóját a feltétel megszűnésétől számított 5 napon 

belül, ha a behajtási engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn. 

 

11.  A behajtási engedély csak az abban meghatározott járművel vagy gépjárművel való 

behajtásra használható fel, más járműre, gépjárműre nem érvényes. 

 

12. A behajtási engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületre történő 

behajtásra jogosít fel. 

 

13. A behajtási engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható fel. 

 

14. A behajtási engedélyt a jármű vagy gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható és 

ellenőrizhető módon kell elhelyezni. 

 

15. A behajtási engedélyre jogosultat a behajtási engedélyben foglaltak nem mentesítik a 

KRESZ szabályainak betartása alól. 

 

16. A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület- felügyelet) 

kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és 

visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben 

foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi. 

 

 

 

 

 

 


