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Budakeszi Város Képviselő-testülete a közlekedés biztonságának fokozása érdekében 

az 1988. évi I. tv. 3.§. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közúti 

forgalmi rend változtatásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Budakeszi Városnak a 2. §-ban meghatározott 

önkormányzati tulajdonú és -kezelésű közútjaira (helyi utak) terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi utakon közlekedő 

minden résztvevőre. 

 

Forgalomtechnikai megoldások 

2. §3,5,6,7,8,11,12 

 

(1) A Kálló esperes utca egyirányúsításra kerül a Szanatórium utcától a Rózsa 

utcáig, a Rózsa utca felé vezető irányba, az egyirányúsítást jelző táblák 

kiegészítéseként „kivéve kerékpár” kiegészítő táblával.8 

(2) A Mezei Mária utca egyirányúsításra kerül a Szarvas tértől a Rákóczi Ferenc 

utcáig, a Rákóczi Ferenc utca felé vezető irányba, az egyirányúsítást jelző 

táblák kiegészítéseként „kivéve kerékpár” kiegészítő táblával. 8 

(3) Az Esze Tamás utca egyirányúsításra kerül a Szanatórium utcától a Rózsa 

utcáig, a Rózsa utca felé vezető irányba, az egyirányúsítást jelző táblák 

kiegészítéseként „kivéve kerékpár” kiegészítő táblával. 8 

(4) A Gyöngyvirág utca egyirányúsításra kerül a Szarvas tér déli végétől az Erkel 

utcáig, az Erkel utca felé vezető irányba, az egyirányúsítást jelző táblák 

kiegészítéseként „kivéve kerékpár” kiegészítő táblával. 8 

                                                           

 
3 25/2007. (VII. 1.) Hatálybalépés: 2007. augusztus 1. 
5 25/2008. (VI. 17.) Hatálybalépés: 2008. június 17. 
6 2/2009. (II. 24.) Hatálybalépés: 2009. február 24. 
7 22/2009. (VII. 29.) Hatálybalépés: 2009. augusztus 3. 
8 46/2012. (IX. 24.) Hatálybalépés: 2012. szeptember 25. 
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(5) Bibó utca egyirányúsításra kerül a Rózsa utcától a Reviczky utcáig, az Erkel 

utca felé vezető irányba, az egyirányúsítást jelző táblák kiegészítéseként „kivéve 

kerékpár” kiegészítő táblával. 8 

(6) Az Erdő utca egyirányúsításra kerül az Erkel utcától a Kossuth utcáig, a 

Kossuth utca felé vezető irányba. 8 

(7) A Széchenyi utca egyirányúsításra kerül az Iskola köztől a Fő utcáig, a Fő utca 

felé vezető irányba. 8 

(8) A Rózsa utca egyirányúsításra kerül a Fő utcától a Széchenyi utcáig, a 

Széchenyi utca felé vezető irányba. 8  

(9) 8,17 

(10) A Tavasz utca egyirányúsításra kerül a Tavasz köztől a Tölgyfa utcáig, a 

Tölgyfa utca felé vezető irányba. 8 

(11) Az Akácfa utca egyirányúsításra kerül a Kert utcától a keresztező bekötő útig, a 

Domb utca felé vezető irányba. 8 

(12) A Batthyány utcába a Rózsa utca felől a behajtás csak a célforgalom számára 

megengedett. 8 

(13) A Kert utca páros házszámozású oldalán (a Dózsa György tér Fő utca szerviz 

út– Akácfa utca közötti szakaszon) várakozni tilos korlátozás lép hatályba.9,11, 

(14) A Kert utca páratlan házszámozású oldalán (a Dózsa György tér Fő utca 

szerviz út – Akácfa utca közötti szakaszon) megállni tilos hétfőtől-péntekig 8-18 

óráig korlátozás lép hatályba.
9,10,11, 

(15) A Kerekmező utcán (a Márity utca – Kenderföld utca között) „30 km 

sebességkorlátozás” lép hatályba. 9 

(16) A Kenderföld utcán (a Kerekmező utca - Barackvirág utca között) „30 km 

sebességkorlátozás” lép hatályba. 9 

(17) A Budaörsi út szerviz útja zsákutca lesz a Pátyi út és a Tiefenweg utcai 

csatlakozás között. Az útszélesség miatt az elsőbbségi viszonyokat a 

”szembejövő forgalom elsőbbsége” és az „elsőbbség a szembejövő 

forgalommal szemben” táblák szabályozzák a Tiefenweg utca irányába haladók 

számára biztosított elsőbbséggel. 9 

(18) A Márity utcában, a 222-es busz végállomásától 50-50 méterre a KRESZ 16. § 

(1) q) pont szerinti „gyalogosok” veszélyt jelző táblák kerülnek 

kihelyezésre.10,32 

(19) A Munkácsy Mihály utca páratlan házszámozású oldalán a Szél utcától a 

Vásárhelyi Pál utca irányába megállni tilos 15 méter hosszan korlátozás lép 

hatályba.11, 

(20) A Makkosi út páros házszámozású oldalán a Gábor Áron utca csomópontjába 

vezető ív elejére megállni tilos 10 méter hosszan korlátozás lép hatályba.11, 

(21) Az Erkel utca Gyöngyvirág utca és Fő utca közötti szakaszán mindkét irányból 

megállási tilalom lép hatályba.11, 

(22) A Bianka utcában a Park-Center csomópont és a Szürkebarát utca csomópontja 

között 30 km/h sebességkorlátozás lép hatályba és gyalogosveszélyre 

figyelmeztető tábla kerül kihelyezésre mindkét oldalon.12 

(23) A „Szőlőskert utca” elnevezésű autóbusz megállók biztonságos gyalogos 

megközelítése érdekében a „Gyalogosok” veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre az 

alábbi helyekre: 

                                                           
8 46/2012. (IX. 24.) Hatálybalépés: 2012. szeptember 25. 
17 Hatályon kívül helyezte a 30/2014.(IX.05.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2014. szeptember 6-tól. 
9 54/2012. (XII. 03.) Hatálybalépés: 2012. december 04. 
11 23/2013. (VIII. 12.) Hatálybalépés: 2013. augusztus 13. 
10 4/2013. (III. 06.) Hatálybalépés: 2013. április 2. 
32 Módosította a 16/2017. (VII.31.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. augusztus 1-től. 
12 27/2013. (VIII. 21.) Hatálybalépés: 2013. augusztus 22. 
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- a Szürkebarát utcában az érintett megállók előtt mindkét irányból, 

- a Szőlőskert utcában a Szürkebarát utca torkolata elé 20 méterre mindkét 

irányból.13 

(24) A Szőlőskert gazdasági területet feltáró közösségi közlekedés előnyben 

részesítése érdekében a forgalmi rend az alábbiak szerint változik: 

A Szürkebarát utca elsőbbséget élvez a Királyleányka utcával szemben. Ennek 

érdekében a Királyleányka utcába a Szürkebarát utca torkolatában „Elsőbbségadás 

kötelező” jelzőtábla kerül kihelyezésre, valamint a megállás helyét jelző vonal, és az 

ehhez tartozó háromszög alakú útburkolati jel mindkét irányból.13 

(25) A Gábor Áron utcából a Napsugár utca felé elsőbbségadás kötelező tábla lép 

hatályba.14 

(26) 15,30 

(27) A Honfoglalás sétánynál lévő buszfordulónál a „behajtani tilos” tábla helyett 

„megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre.15 

(28) A Rózsa utca teljes hosszában 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe.15 

(29) A Rózsa utca teljes hosszára vonatkozóan „Gyalogosok” veszélyt jelző tábla 

kerül kihelyezésre.15 

(30) A Batthyány utca 33 mellett nyíló köz bejáratánál zsákutca tábla kerül 

kihelyezésre.16 

(31) A Széchenyi utca 93 mellett nyíló köz bejáratánál zsákutca tábla kerül 

kihelyezésre.16 

(32) A Széchenyi utca- Temető utca kereszteződésében elsőbbség adás kötelező tábla 

kerül kihelyezésre.16 

(33) 16,20 

(34) A Kossuth utca - Fő utca kereszteződésében a Fő utca felé megállni tilos tábla 

kerül kihelyezésre, a kereszteződés előtt 20 m-rel mindkét irányból, valamint a Fő 

utca torkolatába az Erdő utca irányába „30 m hosszan” kiegészítő táblával.16 

(35) A Szél utca elsőbbséget élvez a Munkácsy Mihály utcával szemben. Ennek 

érdekében a Munkácsy Mihály utcába a Szél utca torkolatához „Elsőbbségadás 

kötelező” jelzőtábla kerül kihelyezésre. Ezzel egyidejűleg a forgalombiztonság 

érdekében STOP vonal és kapcsolódóan 30 méter hosszan záróvonal kerül felfestésre 

a Munkácsy Mihály utcába a Vásárhelyi Pál utca irányából.18 

(36) 30-as korlátozott sebességű övezet kerül kialakításra a Fő utca – Pátyi út – 

Tölgyfa utca – Fenyő utca – Meggyes utca – Temető utca által határolt területen. 

Ennek érdekében Zóna 30, illetve Zóna 30 vége tábla kerül kihelyezésre az alábbi 

csomópontoknál: 

Temető utca - Meggyes utca csomópont, Tölgyfa utca – Vadász utca csomópont, 

Tölgyfa utca – Tavasz utca csomópont (csak zóna vége tábla), Fő utca – Dózsa 

György téri bekötőút csomópont, Fő utca - Nagy Sándor József utca csomópont, Fő 

                                                           
13 33/2013. (X. 02.) Hatálybalépés: 2013. október 03. 
13 33/2013. (X. 02.) Hatálybalépés: 2013. október 03. 
14 Módosította a 14/2014. (V. 05.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. május 6-tól. 
15 Az új ponttal kiegészítette a 17/2014. (V. 22.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. május 23-tól. 
30 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I.27.) ör. 2. §-a. Hatályon kívül 2017. január 28-tól. 
15 Az új ponttal kiegészítette a 17/2014. (V. 22.) ör. 2. §-a. Hatályos 2014. május 23-tól. 
15 Az új ponttal kiegészítette a 17/2014. (V. 22.) ör. 3. §-a. Hatályos 2014. május 23-tól. 
15 Az új ponttal kiegészítette a 17/2014. (V. 22.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. május 23-tól. 
16 Az új ponttal kiegészítette a 27/2014. (VIII. 08.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
16 Az új ponttal kiegészítette a 27/2014. (VIII. 08.) ör. 2. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
16 Az új ponttal kiegészítette a 27/2014. (VIII. 08.) ör. 3. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
16 Az új ponttal kiegészítette a 27/2014. (VIII. 08.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
20 Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (VIII.05.) ör. 14. §-a. Hatályon kívül 2015. augusztus 6-tól. 
16 Az új ponttal kiegészítette a 27/2014. (VIII. 08.) ör. 5. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
18 Az új ponttal kiegészítette a 33/2014.(IX.30.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. október 1-től. 
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utca - Széchenyi utca csomópont (csak zóna vége tábla), Temető utca - Széchenyi utca 

csomópont, Temető utca – Nagy Sándor József utca csomópont, Temető utca - Szél 

utca csomópont, Temető utca - Vásárhelyi Pál utca csomópont.18 

(37) A gyalogosforgalom védelme érdekében a Szél utca – Munkácsy Mihály utca 

csomópontban minden irányból „Gyalogosok” veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre 

az alábbiak szerint: 

- A Szél utcában a Dózsa György tér irányából közvetlenül a Táncsics utca 

torkolatát követően, 

- Az összes többi irányból a csomópont előtt 30 méterre.18 

(38) A Napsugár utca felől érkezők elsőbbséget élveznek a Makkosi út és a Gábor 

Áron utca felől érkezőkkel szemben, ezért a Makkosi útra, valamint a Gábor Áron 

utcába mindkét irányból „Elsőbbségadás kötelező” tábla kerül kihelyezésre a 

Napsugár utca torkolatába.18 

(39) A Budakeszi, 102 hrsz-ú ingatlan, Nagy Sándor utcát érintő részénél megállni 

tilos tábla kerül kihelyezésre „25 m” kiegészítő táblával.19 

(40) A Budakeszi, Fenyő utca kétirányúsításra kerül. A forgalmi rend változás során 

elbontandó táblák: A Fenyő utcában az ipari terület behajtója után a „Kerékpársáv” 

valamint az „Egyirányú forgalmi út”, a Vadász utcai, Úrbéres utcai, Kuruclesi utcai 

és Ady Endre utcai torkolatnál a Meggyes utca irányában az „Egyirányú forgalmi 

út”, a Tölgyfa utca irányába a „Behajtani tilos” táblákat, a Meggyes utcai 

csatlakozás előtt a „Szembejövő forgalom”, a „Kerékpársáv vége” és az 

„Elsőbbségadás kötelező” táblákat. a becsatlakozó Vadász utcában, Úrbéres utcában 

és Kuruclesi utcában az „Elsőbbségadás kötelező” és a „Kötelező haladási irány” 

táblákat, az Ady Endre utcában az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” és a „Kötelező 

haladási irány” táblákat. 

Kihelyezendő táblák: A Tölgyfa utcában a KRESZ 16. § (1) e) pont szerinti 

„Szembejövő forgalom” és a KRESZ 16. § (1) z) pont szerinti „Egyéb veszély” táblát 

a „forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. A Fenyő utcában a becsatlakozó 

Vadász utca, Úrbéres utca, Kuruclesi utca és Ady Endre utca előtt 50-50 m 

távolságban a KRESZ 16. § (1) t) pont szerinti „Egyenrangú utak kereszteződése” és 

a KRESZ 16. § (1) z) pont szerinti „Egyéb veszély” táblát a „forgalmi rend változás” 

kiegészítő táblával, a Tölgyfa utca – Vadász utca közötti szakaszon lévő útszűkületnél 

a Vadász utca irányába a KRESZ 16. § (1) d) pont szerinti „Útszűkület” és a KRESZ 

12. § (1) d) pont szerinti „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben”, a Tölgyfa 

utca felé a KRESZ 16. § (1) d) pont szerinti „Útszűkület” és a KRESZ 12. § (1) c) 

pont szerinti „A szembejövő forgalom elsőbbsége” táblák kerülnek kihelyezésre, az 

Ady Endre utca – Meggyes utca közötti szakaszon lévő útszűkületnél a Meggyes utca 

irányába a KRESZ 16. § (1) d) pont szerinti „Útszűkület” és a KRESZ 12. § (1) c) 

pont szerinti „A szembejövő forgalom elsőbbsége”, az Ady Endre utca irányába a 

KRESZ 16. § (1) d) pont szerinti „Útszűkület” és a KRESZ 12. § (1) d) pont szerinti 

„Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” táblák kerülnek kihelyezésre. A 

becsatlakozó Vadász, Úrbéres, Kuruclesi és Ady Endre utcákban a csatlakozás előtt 

50 m távolságban a KRESZ 16. § (1) z) pont szerinti „Egyéb veszély” táblát a 

„forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. 

A kerékpársáv, valamint az elsőbbségadás kötelező festett burkolatjel megszüntetésre 

kerül. 

Az útpálya tengelyében a KRESZ 18. § (1) b) pont szerinti terelővonal kerül 

felfestésre.19,32 

                                                           
18 Az új ponttal kiegészítette a 33/2014.(IX.30.) ör. 2. §-a. Hatályos 2014. október 1-től. 
18 Az új ponttal kiegészítette a 33/2014.(IX.30.) ör. 3. §-a. Hatályos 2014. október 1-től. 
18 Az új ponttal kiegészítette a 33/2014.(IX.30.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. október 1-től. 
19 Az új ponttal kiegészítette a 17/2015. (VII.09.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. július 10-től. 
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(41) Az Ady Endre utca 7. és 44. szám előtt mindkét irányból „Gyermekek” veszélyt 

jelző tábla kerül kihelyezésre.20 

(42) „Lakó-pihenő övezet” tábla és „Lakó-pihenő övezet vége” tábla kerül 

kihelyezésre az Ifjúság útja Konth Miklós utca sarkára, a Márity László utca - Konth 

Miklós utca csomópontban, a Márity László utca - Paplanhát utca buszforduló 

csomópontban, a Márity László utca - Honfoglalás sétány buszforduló 

csomópontban, a Márity László utca - Arany János utca csomópontban, az Arany 

János utca - József Attila utca csomópontban, a Honvéd utca - Miller József utca 

csomópontban és a Honvéd utca - Huszár utca csomópontban.20 

(43) A Dózsa György téri parkoló behajtójának torkolatánál „Parkoló” tábla a 

parkoló irányába és „Parkoló vége”, valamint „Megállni tilos” tábla a bekötő út 

irányába kerül kihelyezésre.20 

(44) A Dózsa György téri bekötő úton a piac parkoló útcsatlakozásában található 

„Megállni tilos” tábla alá „Kivéve árurakodás idejére 15 m maximum 15 perc” 

kiegészítő tábla kerül kihelyezésre, valamint a tiltó övezet után szükséges az 

útszegélyen felfestéssel jelölni a megállni tilos határvonalát.20 

(45) A Mezei Mária utca - Petőfi Sándor utca csomópontjában „Behajtani tilos” 

tábla kerül kihelyezésre a Mezei Mária utcára a Fő utca irányába.20 

(46) „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla, „Kivéve célforgalom” kiegészítő 

táblával kerül kihelyezésre a Rákóczi Ferenc utcába a Virágvölgy utca 

csomópontjában az Erkel utca irányába és a Rákóczi Ferenc utcába - Erkel Ferenc 

utca csomópontjában a Kossuth utca irányába.20 

(47) Budakeszi keleti városrészében 30 km-es sebességkorlátozás kerül bevezetésre, 

ezért „Zóna 30”, illetve - szükség szerint - „Zóna 30 vége” táblák kerülnek 

kihelyezésre a Fő utca - Mezei Mária utca, a Fő utca - Erkel utca (Rákóczi utca 

irányába), a Fő utca - Kossuth Lajos utca (Erdő utca irányába), a Fő utca - Rózsa 

köz, a Fő utca - Erdő utca, a Fő utca – Kert utca csomópontokba, valamint a Patak 

utcai áteresz Budaörsi út felőli végébe.20 

(48) A Polgármesteri Hivatal parkolójának bejáratánál található „Mindkét irányból 

behajtani tilos” táblát „Hétfőtől-csütörtökig 8:00-18:00, pénteken 8:00-12.00”, és 

„Kivéve engedéllyel”, valamint „Kivéve mozgáskorlátozottak részére (piktogram) 1 

x” kiegészítő táblákkal kell ellátni.20 

(49) Az Iskola köz – Széchenyi utca csomópontban „Zsákutca” tábla kerül 

kihelyezésre az Iskola köz vonatkozásában.20 

(50) A Munkácsy utcából a Fűzfa utcába vezető áteresz elé „Zsákutca” tábla kerül 

kihelyezésre.20 

(51) A Fő utca szervizútján az Erdő utcai csomópontban, a Kert utca irányában 

„Zsákutca” és „Parkoló” táblák kerülnek kihelyezésre „Parkolás rendje 

(piktogram)” kiegészítő táblával. A parkoló végénél a korábban kihelyezett behajtani 

tilos táblával egyvonalban a másik irányból a forgalmi rend változására 

figyelmeztető „Szembejövő forgalom” tábla kerül kihelyezésre.20 

                                                                                                                                                                      
19 Az új ponttal kiegészítette a 17/2015. (VII.09.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. július 10-től. 
32 Módosította a 16/2017. (VII.31.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. augusztus 1-től. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 3. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 4. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 5. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 6. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 7. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 8. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 10. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 11. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
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(52) A Paplanhát utca - Honfoglalás sétány közötti buszforduló egyirányúsításra 

kerül, ezért a Paplanhát utcába a buszfordulóra vonatkozóan „Egyirányú utca” és 

„Megállni tilos” táblák kerülnek kihelyezésre „Szabálytalanul várakozó jármű 

elszállítása (piktogram)” kiegészítő táblával. Ellenkező irányba a Honfoglalás 

sétányba „Behajtani tilos” tábla kerül kihelyezésre a buszfordulóra vonatkozóan, 

továbbá „STOP” tábla kerül kihelyezésre STOP vonal felfestésével a buszforduló 

végébe a Honfoglalás sétány torkolatához, valamint a Honfoglalás sétány Márity 

utcai torkolatához. A buszfordulóra vonatkozó, korábban kihelyezett „Mindkét 

irányból behajtani tilos” tábla és a „Kivéve BKK, Volánbusz” kiegészítő tábla 

egyidejűleg leszerelésre kerül.20 

(53) Domború közlekedési tükör kerül felszerelésre az Erkel utca – Széchenyi utca 

kereszteződésében a Széchenyi utcán felülről, és az Erkel utcában a Fő út felől 

érkezők számára egymás észlelésére.20 

(54) A Budakeszi, Fő utca szervizútján a 266. szám előtt a 15 km/h 

sebességkorlátozást feloldó tábla, egyidejűleg 30 km/h sebességkorlátozás tábla kerül 

kihelyezésre.21 

(55)22,28 

(56)22,35 

(57) A Budakeszi, Batthyány utcában az Erkel utcai csomópontban a József Attila 

utca irányába az „Egyirányú forgalmi út”, egyidejűleg a Batthyány utcában a József 

Attila utcai csomópontban az Erkel utca irányába a „Behajtani tilos” tábla kerül 

kihelyezésre. 

A Budakeszi, Széchenyi utcában az Erkel utcai csomópontban a József Attila utca 

irányába a „Behajtani tilos”, egyidejűleg a Széchenyi utcában a József Attila utcai 

csomópontban az Erkel utca irányába az „Egyirányú forgalmi út” tábla kerül 

kihelyezésre.22 

(58) A Budakeszi, Zsálya utcában várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre mindkét 

irányban.23 

(59) A Budakeszi, Erkel utcában a Széchenyi utcai csomópont előtt a Fő utca 

irányából a „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbra”, az „Egyéb veszély” 

„Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával, a Fő utca felé a „Kötelező haladási 

irány egyenesen és balra” az „Egyéb veszély” „Forgalmi rend változás” kiegészítő 

táblával, a Széchenyi utcában a Rózsa utca felől az Erkel utca irányába a 

kereszteződés előtt a „Kötelező haladási irány balra és jobbra”, az „Egyéb veszély” 

„Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával kerül kihelyezésre.24 

(60) A Budakeszi, Batthyány utca, József Attila utca csomópontjában a József Attila 

utcában a Széchenyi utca irányába a „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbra”, 

az „Egyéb veszély” „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával, a József Attila 

utcában a Széchenyi utca felől a „Kötelező haladási irány egyenesen és balra” az 

„Egyéb veszély” „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával, a Batthyány utcában 

a Klapka utca felől a József Attila utca irányába a csomópont előtt a „Kötelező 

                                                           
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 12. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
20 Az új ponttal kiegészítette a 24/2015. (VIII.05.) ör. 13. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól. 
21 Az új ponttal kiegészítette a 36/2015. (XI.30.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. december 1-től. 
22 Az új ponttal kiegészítette a 39/2015.(XII.22.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. december 23-tól. 
28 Hatályon kívül helyezte a 31/2016. (XI.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. november 8-tól. 
22 Az új ponttal kiegészítette a 39/2015.(XII.22.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. december 23-tól. 
35 Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (I.31.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2018. február 1-től. 
22 Az új ponttal kiegészítette a 39/2015.(XII.22.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. december 23-tól. 
23 Az új ponttal kiegészítette a 4/2016. (II.01.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. február 2-től. 
24 Az új ponttal kiegészítette a 9/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
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haladási irány balra és jobbra”, az „Egyéb veszély” „Forgalmi rend változás” 

kiegészítő táblával tábla kerül kihelyezésre.24 

(61) A Budakeszi, Megyei út szervizútjának elejére a 23. szám előtt a „Zsákutca” 

tábla kerül kihelyezésre.24 

(62) A Budakeszi, Jókai utca 67. szám előtti kanyarnál mindkét irányból a „Veszélyes 

kanyar” tábla kerül kihelyezésre.24 

(63) A Budakeszi, Lejtő utca – Magor utca találkozásánál, valamint a Kert utcában a 

Megyei út felőli vége előtt ) domború közlekedési tükör kerül felszerelésre.24 

(64) A Budakeszi, Hajnalka utcában a Kert utcai torkolatnál „Zsákutca” tábla kerül 

kihelyezésre.25 

(65) Május első napján 6:00 és17:00 között az alábbi forgalmi rend van érvényben: A 

Budakeszi, Rákóczi utcában az Erkel utcai csomópontban a Kossuth Lajos utca 

irányába „Egyirányú forgalmi út” tábla kerül kihelyezésre, ezzel egyidejűleg a 

Rákóczi utcában a Virágvölgy utca felől az Erkel utca irányába „Behajtani tilos” 

tábla kerül kihelyezésre. A Virágvölgy utca Rákóczi utcai csomópontja előtt 

„Kötelező haladási irány balra” tábla kerül kihelyezésre (a Kossuth utca irányába). 

A Rákóczi utcában a páros oldalon (menetirány szerinti bal oldalon), megállási 

tilalom lép életbe továbbá a Rákóczi utcáról nyíló Madár köz, Medve köz, Róka köz, 

Szarvas köz elejére a „Megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre. A Virágvölgy utcában 

a Kossuth Lajos utca felől a „Megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre.25 

(66) A Munkácsy Mihály és a Szél utca kereszteződésébe domború közlekedési tükör 

kerül felszerelésre.25 

(67) A Táncsics Mihály utcában a Rigli utcai kereszteződés előtt a Fő utca irányába, 

valamint a Rigli utcában a Táncsics Mihály utcai kereszteződés előtt „Egyenrangú 

utak kereszteződése” tábla kerül kihelyezésre.25 

(68) A Budakeszi, Zsálya utcában a Tiefenweg utcai torkolatnál „Zsákutca” tábla 

kerül kihelyezésre.26 

(69) 30 km/h sebességkorlátozású övezet kerül kialakításra a Szőlőskert út – 

Cserszegi utca – Présház utca – Bianka utca – Szürkebarát utca által határolt 

területen, ezért „Korlátozott sebességű övezet 30 km/h” illetve „korlátozott sebességű 

övezet vége” táblák kerülnek kihelyezésre a Szőlőskert út – Cserszegi utca, a 

Szőlőskert út – Szürkebarát utca, a Szürkebarát utca – Királyleányka utca, a Bianka 

utcában a Park-Center becsatlakozó útjánál és a Cserszegi utca – Présház utca 

csomópontokban.26 

(70) A Budakeszi, Tölgyfa utcában a Vadász utcai torkolat előtt „Korlátozott 

sebességű övezet 30 km/h”, valamint „3,5 t korlátozott forgalmú övezet” tábla, a 

másik irányban „Korlátozott sebességű övezet vége” és Korlátozott forgalmú övezet 

vége” tábla kerül kihelyezésre.26 

(71) A Budakeszi, Reviczky utca – Hajós utca kereszteződésnél a Pilisi Parkerdő 

irányában a”Behajtani tilos” tábla helyére „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla 

kerül kihelyezésre, „Kivétel engedéllyel és Erdőgazdaság” kiegészítő táblával.26 

                                                           
24 Az új ponttal kiegészítette a 9/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
24 Az új ponttal kiegészítette a 9/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
24 Az új ponttal kiegészítette a 9/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
24 Az új ponttal kiegészítette a 9/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
25 Az új ponttal kiegészítette a 14/2016. (IV.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 30-tól. 
25 Az új ponttal kiegészítette a 14/2016. (IV.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 30-tól. 
25 Az új ponttal kiegészítette a 14/2016. (IV.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 30-tól. 
25 Az új ponttal kiegészítette a 14/2016. (IV.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 30-tól. 
26 Az új ponttal kiegészítette a 20/2016. (VII.06.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
26 Az új ponttal kiegészítette a 20/2016. (VII.06.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
26 Az új ponttal kiegészítette a 20/2016. (VII.06.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
26 Az új ponttal kiegészítette a 20/2016. (VII.06.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
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(72) A Budakeszi, József Attila utcában az útszűkületet, és az ezt megelőző 

sebességlassító bordát mindkét irányból jelezni kell, ezért „Útszűkület” és 

„Bukkanó” tábla, „30 m” kiegészítő táblával kerül kihelyezésre. A Barackvirág utca 

irányából „Elsőbbség a szembe jövő forgalommal szemben”, a Hunor utca irányából 

„A szembe jövő forgalom elsőbbsége” tábla kerül kihelyezésre.27 

(73) 27,30 

(74) A Budakeszi, József Attila utca Barackvirág utca felőli végén „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” tábla kerül kihelyezésre, valamint felfestésre kerül a „Stop” 

vonal.27 

(75) 27,28 

(76) A Budakeszi, Akácfa utca Kert utca felőli 50 m szakaszán kétirányú forgalom 

kerül kialakításra, az „Egyirányú utca” tábla az Akácfa utca torkolatától 50 m-rel 

beljebb kerül elhelyezésre.27 

(77) 27,28 

(78) A Budakeszi, Gábor Áron utcában a 67. szám előtt a „Várakozni tilos”, valamint 

az „Elsőbbség a szembe jövő forgalommal szemben” tábla, egyidejűleg a Gábor 

Áron utca 4. szám előtt „A szembe jövő forgalom elsőbbsége” tábla, a Gábor Áron 

utca 10 előtt „Várakozni tilos” tábla kerül kihelyezésre.28 

(79) A Budakeszi, József Attila utcában a Márity László utca irányában a 

Barackvirág utcai, a Felkeszi utcai és a Hunor utcai kereszteződésnél „Megállni 

tilos” tábla kerül kihelyezésre, a Barackvirág utcában a József Attila utca irányába a 

Reviczky utca irányából a csomópont előtt 15 m-re „Megállni tilos” tábla kerül 

kihelyezésre, a Barackvirág utcában a József Attila utcai torkolatnál a Hunor utca 

irányába „Megállni tilos” tábla „15 m” kiegészítő táblával kerül kihelyezésre.28,31 

(80) A Budakeszi, Széchenyi utcában az Iskola köz torkolatánál a burkolatra a 

parkolást tiltó „X”-jel kerül felfestésre.28 

(81) A Budakeszi, Meggyes utcában a Rozsnyó utcai áteresz előtt mindkét irányból 

50-50 m távolságban, valamint a 381 hrsz-ú utcában „Gyalogosok” tábla kerül 

kihelyezésre.28 

(82) A Budakeszi, Márity László utcában a József Attila utcai kereszteződés után 

„Sebességkorlátozás 20 km/h” és „Veszélyes útkanyarulat jobbra”, az Erkel utcában 

a Tulipán utcai torkolat után „Sebességkorlátozás 20 km/h” és „Veszélyes 

útkanyarulat balra” táblák kerülnek kihelyezésre. Ezzel egyidejűleg az Erkel utca – 

Márity László utca találkozásánál lévő kanyarban „Záróvonal” kerül felfestésre, 

amit a becsatlakozó utcánál meg kell szaggatni. A szakaszon lévő gépkocsi beállókhoz 

a le- és kikanyarodást megengedő szaggatott vonalat kell a záróvonal mellé 3-3 m-es 

szakaszokra felfesteni.29 

                                                           
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
30 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I.27.) ör. 2. §-a. Hatályon kívül 2017. január 28-tól. 
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
28 Hatályon kívül helyezte a 31/2016. (XI.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. november 8-tól. 
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
27 Az új ponttal kiegészítette a 27/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
28 Hatályon kívül helyezte a 31/2016. (XI.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. november 8-tól. 
28 Az új ponttal kiegészítette a 31/2016. (XI.07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 8-tól. 
28 Az új ponttal kiegészítette a 31/2016. (XI.07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 8-tól. 
31 Módosította a 8/2017. (IV.24.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. április 25-től. 
28 Az új ponttal kiegészítette a 31/2016. (XI.07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 8-tól. 
28 Az új ponttal kiegészítette a 31/2016. (XI.07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 8-tól. 
29 Az új ponttal kiegészítette a 35/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 8-tól. 
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(83) A Budakeszi, Erkel utcában a Bibó István utca becsatlakozása után a Fő utca 

irányában „Megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre. Ezzel egyidejűleg a Batthyány 

utcánál a Bibó utca irányában lévő „Megállni tilos” tábla elbontásra kerül.29 

(84) A Budakeszi, Erkel utcában a Batthyány utca – Fő utca közötti szakaszon 

záróvonal kerül felfestésre, az útkereszteződésnél (Széchenyi utca, Fő utca 

szervizútja) szaggatott vonal, a szakaszon lévő gépkocsi beállókhoz a le- és 

kikanyarodást megengedő szaggatott vonalat kell a záróvonal mellé 3-3 m-es 

szakaszokra felfesteni.29 

(85) A Fő utca szervizútján a Kert utcai csatlakozásnál az „Egyirányú forgalmi út” 

tábla fölé a „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla, „Kivéve célforgalom” 

kiegészítő táblával kerül kihelyezésre.29 

(86) A Budakeszi, Makkosi útra a Besenyő utcai torkolat után, valamint az Őr utcai 

torkolat után (Budapest felőli oldalon) „Zsákutca” tábla kerül kihelyezésre.30 

(87) A Budakeszi, Fő utca, Temető utca, Szanatórium utca által határolt terület 30 

km/h övezetbe kerül, ezért „Korlátozott sebességű övezet 30 km/h”, valamint 

kétirányú forgalom esetén a másik irányban „Korlátozott sebességű övezet vége” 

táblák kerülnek kihelyezésre az alábbi helyeken: Az Esze Tamás utcában a 

Szanatórium utcai torkolatnál, a Kálló esperes utcában a Szanatórium utcai 

torkolatnál, a Rózsa utcában a Fő utcai torkolatnál, az Erkel utcában a Fő utcai 

torkolatnál, a Széchenyi utcában és a Knáb János utcában a Temető utcai 

torkolatnál, a Márity László utcában a Temető utcai torkolatnál, a Harmadfű utcában 

a Telki úti torkolatnál és a Mandula utcában az Áfonya utcai (0197 hrsz-ú út) 

torkolatnál. A Honvéd utca, Huszár utca, Miller József utca csomópontnál, valamint 

az Arany János utca József Attila utca csomópontnál és a Paplanhát út, a 

Honfoglalás sétány és az Arany János utca Márity László utca torkolatánál a „Lakó-

pihenő övezet vége” táblák mellé ki kell tenni a „30 km/h övezet” táblákat.30,31 

(88) A Budakeszi, Erkel utcában a Batthyány utcai csomópontban a Fő utca irányába 

és a Széchenyi utcai csomópontban mindkét irányba „Előzni tilos” tábla kerül 

kihelyezésre.30 

(89) A Dózsa György téri buszfordulónál a „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla 

alá „kivéve Volánbusz” és „kivéve engedéllyel” feliratú tábla kerül kihelyezésre.30 

(90) A Budakeszi, József Attila utcában a Márity László utcai kereszteződésnél a 

Knáb János utca irányába „Megállni tilos” tábla „15 m” kiegészítő táblával kerül 

kihelyezésre.31 

(91) A Budakeszi, Rákóczi utcában a Virágvölgy utcai kereszteződésnél az Erkel utca 

irányába „Megállni tilos” tábla „15 m” kiegészítő táblával kerül kihelyezésre.31 

(92) A Budakeszi, Rózsa utcában a mozdony mellett kialakított parkoló elejére 

„Várakozóhely” tábla „Útra merőleges parkolás” piktogramos kiegészítő táblával 

kerül kihelyezésre.31 

(93) A Budakeszi, Fő utcában a Katolikus templom és az Őseink emlékére emlékmű 

között kialakított parkoló bejáratánál a KRESZ 17. § (1) e) pontja szerinti 

                                                           
29 Az új ponttal kiegészítette a 35/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 8-tól. 
29 Az új ponttal kiegészítette a 35/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 8-tól. 
29 Az új ponttal kiegészítette a 35/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 8-tól. 
30 Az új ponttal kiegészítette az 1/2017. (I.27.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 28-tól. 
30 Az új ponttal kiegészítette az 1/2017. (I.27.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 28-tól. 
31 Módosította a 8/2017. (IV.24.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. április 25-től. 
30 Az új ponttal kiegészítette az 1/2017. (I.27.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 28-tól. 
30 Az új ponttal kiegészítette az 1/2017. (I.27.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 28-tól. 
31 Az új ponttal kiegészítette a 8/2017. (IV.24.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. április 25-től. 
31 Az új ponttal kiegészítette a 8/2017. (IV.24.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. április 25-től. 
31 Az új ponttal kiegészítette a 8/2017. (IV.24.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. április 25-től. 
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„Várakozóhely” tábla a KRESZ 112. ábrája szerinti „kizárólag személygépjárművek 

részére” piktogramos kiegészítő táblával kerül kihelyezésre.32 

(94) A Budakeszi, Meggyes utcában valamint a Pataki Ferenc utcában a játszótér 

előtt 50-50 m távolságban a KRESZ 16. § (1) q) pontja szerinti „Gyermekek” veszélyt 

jelző táblát kell kihelyezni.32 

(95) A 30 km/h övezeteken belül, a korábban védett úton minden kereszteződés előtt 

fel kell hívni a figyelmet a forgalmi rend változására. A kereszteződések előtt a 

KRESZ 16. § (1) t) pontja szerinti „Egyenrangú utak kereszteződése”, és a KRESZ 

16. § (1) z) pontja szerinti „Egyéb veszély” táblák a „forgalmi rend változás” 

kiegészítő táblával kerülnek kihelyezésre.32 

(96) A Budakeszi, Knáb János utcában a Temető utcai torkolatnál a KRESZ 17. § (1) 

b) szerinti „Egyirányú forgalmi út” tábla kerül kihelyezésre. Ezzel egyidejűleg a 

Knáb János utcában a Zichy Péter utcai csomópontnál a Temető utca irányában, 

valamint a Knáb János utcában a Temető kapujánál a Temető u. irányában a KRESZ 

14. § (1) z) szerinti „Behajtani tilos” tábla kerül kihelyezésre.33 

(97) A Budakeszi, Knáb János utca parkolási rendjéről: 

a) A Knáb János utca és a Temető utca találkozásánál a Knáb János utca jobb 

oldalán egy „Várakozni tilos” jelzőtábla, valamint egy „Munkanapokon 7:00 - 9:00 

óra között” kiegészítő tábla kihelyezése szükséges. 

b) A Knáb János utcában az iskola előtt található zebránál kihelyezett 

„Várakozóhely” táblát át kell helyezni a Temető bejáratánál kezdődő 

parkolóhelyekhez, „Félkerékkel a padkán” kiegészítő táblával. 

c) A Knáb János utcában az iskola előtti felfestett parkolási szakaszt az újonnan 

lerakott térköves járda végétől „Várakozóhely” táblával kell jelölni. A felfestett 

parkolási szakasz végét „Várakozóhely vége” táblával kell jelezni.33 

(98) A Meggyes utcán a Darányi városrészt megközelítő csatlakozó út előtt mindkét 

irányban a sebességcsökkentő bordákat elő kell jelezni „Egyenetlen úttest” 

jelzőtáblák kihelyezésével a bordáktól 50-50 m-re.34 

(99) Az Arany János utca egyenes szakaszán mindkét irányban a Márity László utca 

torkolatától 50 m-re és az íves szakasz kezdetétől 50 m-re, a sebességcsökkentő 

bordákat elő kell jelezni „Egyenetlen úttest” jelzőtáblák kihelyezésével a bordáktól 

50-50 m-re.34 

(100) Az Erkel utca - Széchenyi utca kereszteződésében domború közlekedési tükör 

kerül felszerelésre a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.34 

(101) A Szél utca Munkácsy utca kereszteződésébe, az orvosi rendelő felőli oldalon a 

Szél utcába a csomóponttól 5 m-re „Megállni tilos” jelzőtábla kerül kihelyezésre.34 

(102) A Táncsics Mihály utcában két helyen „Zsákutca” jelzőtáblát kell kihelyezni. Az 

egyik tábla a Rendőrség épületének kerítésénél, a másik az utca túloldalán vele 

szemközt a távvezeték oszlop mellé kerül kihelyezésre.34 

(103) A Füredi László utca forgalmi rendje módosul, az Orgona utcától a Meggyes 

utcáig kerül egyirányúsításra. Elbontandó táblák: az Orgona utca – Füredi László 

utca csomópontban levő „Elsőbbségadás kötelező” és „Behajtani tilos” tábla, a 

Füredi László utca 17 előtt levő „Egyirányú forgalmú út” és „Behajtani tilos” tábla, 

                                                           
32 Az új ponttal kiegészítette a 16/2017. (VII.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 1-től. 
32 Az új ponttal kiegészítette a 16/2017. (VII.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 1-től. 
32 Az új ponttal kiegészítette a 16/2017. (VII.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 1-től. 
33 Az új ponttal kiegészítette a 26/2017. (X.31.) ör. 1. §-a. Hatályos 2017. november 1-től. 
33 Az új ponttal kiegészítette a 26/2017. (X.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2017. november 1-től. 
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
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a Füredi László utca – Lakos Gusztáv utca csomópontban az „Egyirányú forgalmú 

út” és „Behajtani tilos” tábla, a Meggyes utca – Füredi László utca csomópontban 

az „Egyirányú forgalmú út” tábla. 

Kihelyezendő táblák: az Orgona utca – Füredi László utca csomópontban az 

„Egyirányú forgalmú út” tábla, a Füredi László utca 17. szám előtt „Egyirányú 

forgalmú út” és „Behajtani tilos” tábla, a Füredi László utca – Lakos Gusztáv utca 

csomópontban „Egyirányú forgalmú út” és „Behajtani tilos” tábla, a Meggyes utca – 

Füredi László utca csomópontban az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (STOP) és 

„Behajtani tilos” tábla. Ezenkívül szükséges egy „Kötelező haladási irány jobbra” 

tábla kihelyezése a Krúdy Gyula utca becsatlakozásához, valamint az Orgona és 

Meggyes utcai csomópontba, illetve a Füredi utcai két közbenső csomópontba „Egyéb 

veszély” táblát és „forgalmi rend változás” kiegészítő tábla kerül kihelyezésre.34 

(104) „Várakozni tilos” jelzőtábla kerül kihelyezésre a Széchenyi – Batthyány utcák 

kereszteződésénél a Széchenyi utcába a Temető utca irányában, továbbá a Batthyány 

utcába a Széchenyi utcai kereszteződés irányában a torkolat előtt 50 méterre, a 

Gimnázium előtti szakaszra vonatkozóan, valamint a Széchenyi utca felöli 

torkolatában „50 m” kiegészítő táblával.35 

(105) A Jókai utcában a forgalmi rend változás során elbontandó táblák: a Gábor 

Áron utcai torkolatnál levő „Korlátozott várakozási övezet” tábla és a Jókai utca 45. 

számmal szemben a „Korlátozott várakozási övezet vége” tábla. 

Megmaradó (érvényben maradó) táblák: a Jókai utca 1. szám előtti „Várakozni 

tilos”, valamint az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” tábla és a 

Gábor Áron utcai torkolatnál „A szembe jövő forgalom elsőbbsége” tábla.35 

(106) „Várakozási zóna vége” jelzőtábla kerül kihelyezésre a Fő tér 2. szám mellett a 

szervizúton levő, „K szegély” melletti parkolóhelyhez, illetve ugyanitt parkolást tiltó 

X jelzéssel kell ellátni a burkolatot.36 

(107) „Megállni tilos” jelzőtábla, alatta „10 m” kiegészítő jelzőtáblával kerül 

kihelyezésre az Erkel utcában, a Batthyány utcai csomópontba, a Bibó utca 

irányába.37 

(108) Az Erdő utcában a Napsugár utcai csomópontban a Fő utca irányában 

„Megállni tilos” jelzőtábla kerül kihelyezésre.38 

 

Hatálybalépés 

3. § 

 

(1) A rendelet 2007. május 29-én lép hatályba. 1 2 

(2) A rendelet 2. § 4, (5), (7), (8) bekezdésében foglaltak bevezetéséhez a 8102 jelű 

országos közút kezelője, a Magyar Közút Kht. hozzájárulása szükséges.  

 

Budakeszi, 2012. november 29. 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

                                                           
34 Az új ponttal kiegészítette a 34/2017. (XII.20.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. január 15-től. 
35 Módosította a 3/2018. (I.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2018. február 1-től. 
35 Módosította a 3/2018. (I.31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2018. február 1-től. 
36 Módosította a 6/2018. (II.26.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. február 27-től. 
37 Módosította a 15/2018. (V.02.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. május 3-tól. 
38 Módosította a 17/2018. (VI.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. június 5-től. 
1 21/2007. (V. 25.) Hatálybalépés: 2007. május 25. 
2 A 3. § (1) bekezdés második mondata törlésre került. 22/2007. (VII. 15.) Hatálybalépés: 2007. július 15. 
4 A 3. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész törlésre került. 25/2007. (VII. 1.) Hatálybalépés: 2007. 

augusztus 1. 
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Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. december 04-től 2013. január 04-ig közzétettem: 

 

 

dr. Szelenczy Gabriella 

jegyző 


