
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2020. (XII. 15.) 
rendelete 

 
a korlátozott várakozási övezetekről 

 
Egységes szerkezetben! 

 
Dunaharaszti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában, 
valamint a közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. tv. 9/D. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a közúti közlekedés részletes szabályairól szóló, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
(KRESZ) szabályainak figyelembe vételével a következőket rendelem el: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet célja, hogy Dunaharaszti Város közigazgatási területén 
a) kijelölje a korlátozott várakozási övezeteket; 
b) meghatározza a korlátozott várakozási övezetek használatának rendjét és szabályait. 
 
2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a rendelet Mellékletében megjelölt, Dunaharaszti Város 
Önkormányzata tulajdonában, vagy kezelésében lévő közutakra, parkolóhelyekre, és minden egyéb, 
várakozás céljából igénybe vett közterületre. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden, a korlátozott várakozási övezeteket használó 
gépjárműre, annak tulajdonosára és üzembentartójára, kivéve 
a) a figyelmeztető jelzést használó, kommunális szolgáltatást, vagy közműhiba elhárítását végző 
járműveket; 
b) a megkülönböztető jelzéssel ellátott járműveket; 
c) a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járműveket. 

 
II. A korlátozott várakozási övezetek használatának rendje 

 
3. § (1) A korlátozott várakozási övezeteket a rendelet Melléklete tartalmazza. 
(2) A korlátozott várakozási övezeteket munkanapokon 08.00 és 14.00 óra között egybefüggően, 
megszakítás nélkül legfeljebb 2 óra időtartamra lehet igénybe venni. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül a korlátozott várakozási övezet időtartam 
megkötés nélkül használható. 
(4) A várakozás megkezdését a gépjármű szélvédő üvege mögött jól látható módon elhelyezett órán 
kell jelezni, az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 17. § (1) e) pontjának e/2. 
pontjában foglalt 114. ábrának megfelelően. 
(5) A korlátozott várakozási övezetek használata díjmentes. 
(6)1 A (2) és (4) bekezdésekben foglalt kötelezettség nem vonatkozik a külön engedéllyel rendelkező 
gépjárműre. Külön engedélyt csak annak a gépjármű-tulajdonosnak, vagy üzembentartónak lehet 
kiadni, akinek 
a) ingatlana nem rendelkezik belső parkolási lehetőséggel, és nincsen az ingatlana előtti közterületen 
gépkocsibejáró, ugyanakkor életvitelszerűen él a korlátozott várakozási övezetben; 



b) egyéb, méltányolható körülményei, így különösen életkora, egészségi állapota, otthoni 
munkavégzése azt szükségessé teszik. 
(7)1 A külön engedély iránti kérelmet a Jegyző bírálja el. 
 
4. § (1) A korlátozott várakozási övezetek használatának rendjét a rendőrhatóság és a közterület-
felügyelet ellenőrzi. 
(2) Amennyiben az ellenőrzés során intézkedésre kerül sor, a szabálysértő állapotról fénykép-, 
illetve kamerafelvétel készül. Bizonyításra a terület köztéri kameráinak felvételei is felhasználhatóak. 
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása az egyéb jogszabályban foglaltak szerint történik.  

 
III. Záró rendelkezés 

 
5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Szalay László sk.      Kiss Gergely sk. 
      polgármester             jegyző 

 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve 2020. december 15-én. 
 
 
Dunaharaszti, 2020. december 15.     Kiss Gergely sk. 
              jegyző 
 
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2021. április 30-án. 
 
Dunaharaszti, 2021. április 30.      Kiss Gergely 
              jegyző 
 
 
1 Módosította az 1/2021. (I. 15.) rendelet, mely hatályos 2021. január 15-től 
2 Módosította a 8/2021. (IV. 30.) rendelet, mely hatályos 2021. május 1-től 
 
 
 

Melléklet a 33/2020. (XII. 15.) számú rendelethez2 

 
Dunaharaszti Város korlátozott várakozási övezetei: 
 
1. övezet 
Fő út keleti oldala a Templom utcától a Mindszenty utcáig 
Fő út nyugati oldala a Kerkai Jenő parktól a Sport-sziget lejárójáig 
Erzsébet utca a Fő úttól a Kossuth Lajos utcáig 
 
2. övezet 
Baktay Ervin tér keleti oldala a Baktay Ervin Gimnázium bejáratáig 
Baktay Ervin tér nyugati oldala az Árpád utcáig 
Dózsa György út páros oldalán található üzletsor előtt a Baktay tér sarkától a korlátozott övezet 
határát jelző tábláig. 
 


