
 

A HÁRMASHATÁRHEGYI SIKLÓREPÜLŐTÉRRE GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSSSAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓK 

 A HHH siklórepülő területe védett természeti értékekkel bíró terület, amely a Duna Ipoly 

Nemzeti Park felügyelete alatt áll. Ezért a területre gépjárművel, csak engedélyezett számú 

jármű hajthat be. 

 Az engedéllyel rendelkezők, a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, és csak a kijelölt parkolóban 

parkolhatnak. 

 A gépjárművel történő behajtás során különösen figyelni kell a haragos siklókra, az ürgékre, és 

természetesen a többi élőlény épségére is. A haragos sikló és az ürge, különösen veszélyeztetett, 

és nekik köszönhetjük, hogy a terület védett, és nem beépíthető! Ezért ők a legjobb barátaink. 

 Az engedélyesnek, a számára kibocsátott igazoló kártyát, a HHH területére történő belépés előtt 

a jármű szélvédőjénél jól látható helyen kell tartani, hogy az ellenőrzést végző személy el tudja 

olvasni. 

 A DINP területén a nemzeti park, a környezetvédelmi hatóság, és a kerületi közterület felügyelők 

is büntethetik a renitenseket. A büntetés mértéke kiugróan magas. 

 Behajtási engedély birtokában is csak a kijelölt útvonal, és a parkolók használata ajánlott. 

 A csörlőpályán mozogni kívánó járműre külön, a behajtási engedély kártyától különböző kártya 

kérhető, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e rendszámmal az adott jármű. 

 A felázott talajra behajtani szigorúan tilos! 

 A parkolóban egyszerre 12 jármű parkolhat.  

 A hangár előtti felső parkolóban 6 jármű parkolhat,  -  sárkányrepülőknek fenntartva. 

 A HHH siklórepülőtérre mindenki a saját felelősségére hajt be, úthibákból, vagy bármiből eredő 

kártérítési felelősséget senki nem vállal.  Mindenki vigyázzon a saját, és mások értékeire! 

 A behajtási engedély kártyákat rendszámonként 5000 Ft ellenében adjuk ki. 

 Egy személy második autójára 4000, a harmadikra 3000 Ft-ért adjuk ki a behajtási kártyát. 

 Az elveszett kártyákat 3000 Ft-ért pótoljuk.  

 A HHH védett területén a gépjárművek esetleges meghibásodásából eredő olajfolyás esetén, 

azonnal értesítendő a Budai Siklórepülő Egyesületet, a kármentesítés elvégzése céljából! 

 Olyan gépjármű esetében, amelyről tudható, hogy van olajcsöpögése, kérjük a parkolás ideje 

alatt tegyél óvintézkedéseket! 

 A HHH területén a KRESZ szabályi érvényesek, és csak jogosítvánnyal rendelkezők 

közlekedhetnek, a kijelölt útvonalon. 

 A behajtási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés az ugyfelszolgalat.bse@gmail.com email-

címen, és a 20-777 6829 telefonszámon történik. 

 Kérjük, hogy a HHH természetvédelmi oltalom alatt álló területén igyekezzünk a természettel 

harmóniában mozogni, az ott élő állatokat, növényeket, és környezetet óvni! 
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