
TÁJÉKOZTATÓ A SZENTENDRE VÁROS 

VÉDETT ÖVEZETEIBE VALÓ
BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS 
LEGFONTOSABB SZABÁLYAIRÓL

Városunk közlekedésének rendje és bizton sága 
 érdekében a helyi rendelet védett öveze teket 
 határoz meg, az ezekbe történő behajtást és 
 várakozást a rendelet részletesen szabályozza. 
Kérjük, ismerjék meg a szabályozást, mert 
annak betartását a Szentendrei Rendészet 

fokozottan ellenőrzi, megszegését szigorúan 
bünteti. Az alábbiakban a legfontosabb szabá-
lyokat emeljük ki, a rendelet és annak részletes 
magyarázata a város hivatalos honlapján 
olvasható.

TISZTELT KÖZLEKEDŐK!



BEHAJTÁS VÉDETT ÖVEZETBE

Védett övezetbe csak arra jogosult hajthat be, a 
gépkocsi rendszáma és forgalmi engedélye alapján 
kiállított behajtási engedéllyel.
A behajtási engedély igényelhető: ingatlan 
 megközelítése, építési helyszínre, telephelyre történő 
behajtás, áruszállítási-szolgáltatási, közérdekből 
végzett tevékenységhez kapcsolódóan.
Behajtani csak az engedélyen feltüntetett út
vonalra szabad.

VÁRAKOZÁS VÉDETT ÖVEZETBEN

A védett övezetben csak az a gépkocsi vára
kozhat, melynek engedélye erre feljogosítja. 
Azok az érvényes engedéllyel behajtó gépjárművek, 
melyek nem rendelkeznek várakozási engedéllyel, 
kötelesek haladéktalanul (ki-és bepakolás után) 
elhagyni a védett övezetet.
A közterület-felügyelő jogosult a védett övezetbe 
behajtó gépjárművet megállítani, és behajtási enge-
délyét ellenőrizni.

A védett övezetbe érvényes behajtási engedély 
nélkül behajtó gépjármű vezetője 30.000. Ft 
(harmincezer forint) közigazgatási bírsággal 
sújtható. (1988. évi I.tv. 20.§ KRESZ 14.§ (1) 
bekezdés n) pont „Mindkét irányból behajtani 
tilos kivéve engedéllyel”). A közigazgatá
si bírság a gépjárművezető távollétében is 
kiszabható. A bírság kiszabására a közterü
letfelügyelő is jogosult. Az intézkedő felügye
lő figyelmeztetést nem alkalmazhat.
A 156/2009. (VII.29) Korm. rendelet a bírság mérté-
két kötelezően állapítja meg, mérlegelési lehető
séget az eljáró hatóság számára nem biztosít, 
így a kiszabott bírság méltányosságból történő 
módosításának, visszavonásának nincs helye.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a KRESZ megszegését 
a rendőrség és a Szentendrei Rendészet, a helyi 
rendelet be nem tartását pedig a Szentendrei Ren-
dészet büntetheti!  
Együttműködésüket köszönjük!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi a védett övezet? 
A mindkét irányból behajtani tilos táblákkal határolt 
terület (a táblákon a “kivéve engedéllyel” kiegészítés).

Mi a behajtási engedély?
A védett övezetben lakók vagy ott dolgozók, szol-
gáltatást nyújtók számára adható engedély, melyet 
6 hónapra vagy 1 évre lehet vásárolni a behajtás 
engedélyezésére online a városi honlapon át, vagy 
személyesen a Városi Ügyfélszolgálaton. Akkor 
kell ilyet igényelni, ha valaki védett övezeten kíván 
áthajtani gépjárművével. (Pl. ott lakik, ott van üzlete.) 
Vagy, ha valaki védett övezetben lakik, de nincs 
várakozási engedélye, és amíg beáll az ingatlanjára 
a gépjárművel, azon rövid ideig, amíg pl. kinyitja a 
kaput. Ez tehát ennél hosszabb várakozásra nem 
jogosít fel!

A behajtási engedély rendszámra vagy névre szól? 
Mindkettőre. 

Hogy lehet egy napra behajtási engedélyt kérni? 
Előzetesen, az online rendszeren keresztül vagy a 
Városi Ügyfélszolgálaton. 

Mennyi idő alatt jön meg az egynapos behajtá
si engedély? 
Általában 3 munkanapon belül. 

Hol lehet behajtási engedélyt igényelni?
https://ugyfelablak.szentendre.hu/bejelentkezes/ 
Városi Ügyfélszolgálat, Szentendre, Duna korzó 25. 
(Fehérház)

Mi a várakozási engedély? Mikor lehet ilyet 
igényelni?
Amivel védett övezetben is lehet várakozni, tehát ki 
lehet szállni az autóból, ott lehet hagyni a gépkocsit, 
amely a KRESZ szabályainak betartásával várakoz-
hat. Akkor lehet ilyet igényelni, ha valaki ott lakik, és 
nem tud az autójával udvarba, garázsba beállni.

Melyik rendelet szabályozza a védett övezetek 
közlekedését?
https://szentendre.hu/varoshaza/hivatali-kozer-
deku-adatok/tevekenysegre-mukodesre-vonatko-
zo-adatok/kepviselo-testuleti-ulesek/2-8-4-egyse-
ges-szerkezetu-rendeletek/


