
TÁJÉKOZTATÓ 

a Budavári palota területére történő gépjármű behajtásról  
 

Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 

Intézményünk a főváros I. kerületében, a Budavári Palota F épületében található. 

 

 
 

Az Országos Széchényi Könyvtár legegyszerűbb megközelítése az Attila út felől, a Dózsa 

György téren át, a Palota úton keresztül történhet. Az alábbi térképen, a lila színnel jelölt 

behajtási útvonalat javasoljuk: 

 

Attila út – Dózsa tér – Palota út –Lovas úti sorompó - Dísz tér -Szent György út- OSZK 
 

 



 

 

A kötelespéldány szállítás előtt, kérjük, hogy tájékozódjanak a Budavári  Palota 

rendezvényeiről, illetve híradásokból a delegációk érkezéséről, nehogy lezárások legyenek az 

aktuális napon.  

 

A 313/2018.(XII.27.) Kormányrendelet alapján 2019-től a Budai Palotanegyed, illetve a Szent 

György tér és a Szent György út területére, a vagyonkezelésért felelős Várkapitányság 

Nonprofit Zrt. engedélye nélkül TILOS behajtani vagy ott parkolni. Ennek értelmében az 

Országos Széchényi Könyvtárhoz is csak behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek 

hajthatnak be. 

Minden kötelespéldány beszállító cég, intézmény rendszámát le kell jelentenünk a 

Várkapitányság felé, hogy a belső sorompókon keresztül be tudjanak hajtani a Palota 

negyedbe. A rendszámokat a koteles@oszk.hu e-mail címre kérjük megküldeni min. 24 órával 

a szállítás előtt, hogy továbbíthassuk az adatokat a Várkapitányság felé.  

Ha a rendszámok leadása ellenére még sem sikerül behajtani a Palota negyedbe, kérjük az 

alábbi elérhetőségeken keressék a Várkapitányságot, vagy az Országos Széchényi Könyvtárat: 

Várkapitányság:  Tel.: +36 20 400-1323 

 

OSZK. Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály Tel,: +36 1 224-3840 

 

A palota területén zajló építkezési munkálatok és lezárások miatt a könyvtár épülete csak az 

Oroszlános árkádok alatt lévő, szolgálati bejáraton keresztül közelíthető meg az 5. szint felől. 

(A 3. szinten lévő gazdasági bejárat jelenleg nem érhető el gépjárművel.) 

 

A 30/2010. (vi. 4.) főv. kgy. rendelet előírja, hogy a Dísz téri övezetben, 2016. április 3-tól a 

korábbi 30 perc helyett, 10 perces türelmi időszak van hatályban. 

 

Mivel az OSZK csak a Dísz tér felől közelíthető meg gépjárművel és a kötelespéldány 

szállítást ennyi idő alatt nem lehet kivitelezni, ezért az alábbiak szerint kell eljárni a 

kötelespéldányok leadása után. 

Távozáskor a Lovas u-i sorompónál a Kötelespéldány és kiadványazonosító-kezelő Osztályon 

kapott „nullás” kártyával kell majd kihajtani, a belépéskor kapott parkolási kártya helyett. Így 

nem kell fizetni a távozáskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koteles@oszk.hu


 

A jelenleg érvényben lévő behajtás menete röviden:  
 

1.Kötelespéldány szállítási 

szándék és rendszám(ok) 

jelzése az Országos 

Széchényi Könyvtár felé a 

koteles@oszk.hu e-mail 
címen) 

 

 
 

2. Behajtás a Lovas úti 

sorompón 
A rendszer automata 

rendszámfelismerés alapján 

dolgozik, és 10 perces 

ingyenes áthajtást engedélyez. 

 

 

3. Áthajtás a Szent György 

téri sorompón 

(Belépés a budavári palota 

területére) 
A sorompó automatikusan 

nyílik. 

 

 
 

 

mailto:koteles@oszk.hu


 

4. OSZK 

A Kötelespéld. Osztály 

megközelítése a szolgálati 

bejáraton keresztül az 5. 

szint felől. 

 

 

 
 

 

5. Kötelespéldányok leadása 

a 3.szinten a 302-es 

szobában 

 

 
 

 

6. Kihajtás a várnegyedből a 

két sorompón keresztül a 

Dózsa tér felé a Lovas úti 

sorompóknál 
A Szent György téri sorompó 

kifelé menet automatikusan 

nyílik. 

A Lovas úti sorompónál az 

OSZK-ban kapott „nullás” 

kártya segítségével lehet 

kihajtani. 

 

 

 



  

 

Kötelespéldányok átvétele: 

Hétfő-Csütörtök 8-tól 16.30-ig  

Péntek 8 -tól 14-ig 

 

 

Amennyiben a be-, és kihajtás során bármilyen problémába ütköznek, kérjük Önöket, jelezzék 

felénk (Tel: +36 1 224-3840). 

 

Köszönjük a megértésüket és a szíves együttműködésüket.  

 

Országos Széchényi Könyvtár 

Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály 

 


