
 
3.§ 

 
(1)  Balatonakarattya Község Önkormányzata a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

övezet területén korlátozott behajtási övezetet hoz létre. A korlátozott behajtási övezethez tartozó 
utcák felsorolását, illetve határait az 1. számú melléklet rögzíti.  

 
(2) A korlátozott behajtási övezetbe kizárólag  

- lakossági behajtási engedéllyel,  
- kiegészítő lakossági behajtási engedéllyel, 
- szolgáltatói behajtási engedéllyel, 
- ideiglenes behajtási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély)  
szabad behajtani.  

 
(3)  A korlátozott behajtási övezet területére Engedély adható ki, amely a korlátozott behajtási övezet 

területén lévő lakóingatlan megközelítésére szolgál. Az Engedélyeket a közút kezelője, az 
önkormányzat képviselő-testülete nevében a polgármester adja ki. Az engedélyre vonatkozó 
kérelmet írásban a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező 
személyi adatait, az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, lakcímkártya másolatát.  

 
A korlátozott behajtási övezetbe történő behajtáshoz Engedély nem szükséges az alábbi 
járművek részére:  

- megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt jogszerűen használó 
gépjármű, 

- az igazolvánnyal rendelkező és mozgássérültet szállító gépjármű, 
- Balatonakarattya Község Önkormányzatának járművei, 
- Balatonakarattya Község területén belül dolgozó háziorvos, gyermekorvos, a háziorvos, 

gyermekorvos mellett dolgozó ápolónő, védőnő, illetve szociális gondozó járművei a munka 
végzése idejére.  

 
(4) A korlátozott behajtási övezetbe Engedély legfeljebb 3,5 tonnát meghaladó gépjármű esetén nem 

adható ki, kivéve az Ideiglenes behajtási engedélyt. 
 

4. § 
 

(1) Lakossági behajtási engedélyt kell kiadni annak az ingatlan tulajdonosnak a kérelmére, akinek 
ingatlantulajdona a korlátozott behajtási övezet területén található, illetve annak a lakosnak a 
kérelmére, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a korlátozott behajtási övezet területén van 
és rendelkezik nem közterületen lévő, saját vagy bérelt parkolóhellyel. A lakossági behajtási 
engedély kizárólag az adott ingatlan megközelítésére és elhagyására szolgál.  

 
(2) A lakossági behajtási engedéllyel kizárólag az ingatlan területén, amennyiben az nem lehetséges, 

kizárólag az ingatlan és az úttest közötti közterületen, az ingatlannak a Kisfaludy sétányra 
merőleges kerítései által határolt területen lehet parkolni.  

 
(3) Lakossági behajtási engedély ingatlanonként legfeljebb 2 db kérelmezhető. A lakossági behajtási 

engedély 1 naptári évre érvényes. A lakossági behajtási engedélyt jól láthatóan a gépjármű 
szélvédőjére kell helyezni. Amennyiben a lakossági behajtási engedély kihelyezve nincs, úgy az 
adott gépjárművet vezető személy, illetve az azt leparkoló személy birsággal sújtható.  

 



5. § 
 
(1) Kiegészítő lakossági behajtási engedély kiadására abból a célból kerül sor, hogy a lakossági 

behajtási engedélyre jogosult személy vendégei az ingatlant meg tudják közelíteni. 
Ingatlanonként legfeljebb 2 db kiegészítő lakossági behajtási engedély igényelhető.  

  
(2) A kiegészítő lakossági behajtási engedély kizárólag abban az esetben jogosít behajtásra, 

amennyiben a kiegészítő lakossági behajtási engedélyt használó személy a lakossági behajtási 
engedéllyel rendelkező személy ingatlanán belül tud parkolni, amennyiben az ingatlanon belüli 
parkolás nem megoldható, úgy kizárólag a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint lehet 
parkolni.  

  
(3) A kiegészítő lakossági behajtási engedély 1 naptári évre szól, és kizárólag a gépjármű 

szélvédőjénél jól láthatóan elhelyezve érvényes. A behajtásra a kiegészítő lakossági behajtási 
engedély birtokosa jogosult.  

 
6. § 

 
(1) Szolgáltatói behajtási engedélyt az igényelhet, aki a korlátozott behajtási övezet területén végez 

szolgáltatást. Az Engedély jogosultja kizárólag az általa végzett szolgáltatás elvégzésének 
céljából és időtartamában hajthat be a korlátozott behajtási övezetbe.  

  
(2) A szolgáltatói behajtási engedéllyel munkanapokon 10.00-16.00 óra között, vasárnap, 

szabadnapon és munkaszüneti napon kizárólag 9.00-11.00 óra között lehet a korlátozott 
behajtási övezetbe behajtani, illetve onnan kihajtani. A szolgáltatói behajtási engedély használója 
a szolgáltatással érintett ingatlan területén, amennyiben ez nem lehetséges, úgy kizárólag a 4. § 
(2) bekezdésében meghatározottak szerint lehet parkolni.  
  

(3) A szolgáltatói behajtási engedély az adott naptári évre adható ki azzal, hogy azt kizárólag az 
Engedélyen rögzített forgalmi rendszámú gépjárművel lehet használni.  

 
 

7. § 
 
 
(1) Ideiglenes behajtási engedély adható ki ingatlan felújításnál, építésnél, az építőanyag ki- és 

beszállítása, költözés, illetve olyan esetben, amikor a lakossági behajtási engedéllyel rendelkező 
személy különös méltánylást érdemlő érdeke indokolja. Az ideiglenes behajtási engedély 
legfeljebb 5 nap egybefüggő időtartamra adható ki. 

   
8. § 

 
A behajtási engedélyre jogosultak a lakossági behajtási engedélyt, illetve a lakossági kiegészítő behajtási 
engedélyt térítésmentesen igényelhetik. A szolgáltatói behajtási engedély kiadásának díja ** Ft. Az 
ideiglenes behajtási engedély kiadásának díja ** Ft.   
 
 


