
Kitöltési útmutató és tájékoztató 
 

 
A kérelmet kitöltő természetes személy a jelen kérelem benyújtásával és a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal jóváhagyásával szerez jogosultságot a Duna partra való behajtásra 
és a gát használatára. A gátra mindkét irányból (Óbuda felől és a Lupaszigeti útról) csak 
a jelen engedély megszerzőjének van lehetősége. Erre „mindkét irányból behajtani tilos, 
kivéve engedéllyel” tábla figyelmeztet. 
 
Minden kérelmező két típusú engedélyt kap: 
- behajtási engedélyt (kérelmezőnként 1 darab) 
- látogatói behajtási engedélyt (ingatlanonként 2 darab) 
 
A behajtási engedélyt okirat formájában a jelen kérelem alapján a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal állítja ki.  
 
Minden Duna parti ingatlantulajdonos jogosult kérelem benyújtására. 
 
Az engedélyeshez látogatóba érkező személyek gépjárművei részére minden ingatlan 2-2 
látogatói behajtási engedélyt kap. Mind az engedélyesnek, mind a hozzá látogatóba 
érkező személyeknek a behajtásra jogosító okiratot a gépjármű szélvédőjén jól látható 
helyen úgy kell elhelyeznie, hogy azt a Rendőrség, vagy a Közterület-felügyelet 
ellenőrizni tudja. Az engedélyes a behajtási engedélyét köteles magánál tartani és 
ellenőrzésre átadni, ennek hiányában a hatóság a tiltó tábla hatálya miatt szankciót 
alkalmaz vele szemben akkor is, ha jogosultságát utóbb igazolni tudná. A látogató 
érkezését követően haladéktalanul köteles gépjárművére kihelyezni az 
ingatlantulajdonostól kapott látogatói engedélyt.  
 
A kérelmezőnek a kérelemben fel kell tüntetnie teljes, a személyi igazolványában 
szereplő nevét, és annak az ingatlannak a címét, amelyre a behajtási engedélyt kéri, 
helyrajzi számot is megjelölve. 
 
A jogosultság alapja az ingatlan. A kérelemben a jogosultság jellegét kell megadnia. 
 
A gépjármű adatai tekintetében a rendszámra, a típusra (Opel, Ford, stb.) és a jármű 
színére kell nyilatkoznia. 
 
A Polgármesteri Hivatal felé megadott adatait célhoz kötötten kezeljük. Adatai 
valóságtartalmáért Ön felel, amelyet folyamatosan ellenőrzünk. A gát nyomvonalán 
térfigyelő kamerát is létesítünk, amely alkalmas rendőrhatósági intézkedés 
kezdeményezésére, ezért: 
 
1. Gépjárművére és nevére szóló behajtási engedélyét MINDIG tartsa magánál. 
2. Az Önhöz látogatóba érkezők autójára a megérkezést követően azonnal 

helyezze ki a látogatói kártyát. 
A kártya okirat, amelyet a jogosultság elvesztésekor bevonunk. 
 
A nem jogszerű vagy nem rendeltetésszerű használat az engedély azonnal 
visszavonásával jár. Az engedélyhez kötött behajtás a gát és az itt lakók biztonságát 
szolgálják, kérjük, hogy a használatra előírt szabályokat maradéktalanul tartsa és 
tartassa be. 


