12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet1
A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az utak forgalomszabályozásáról és
a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet, valamint a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM rendelet rendelkezéseivel összhangban
az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
(1) E rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú város közigazgatási területén
a „mindkét irányból behajtani tilos,” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel”
közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó útszakaszokra és közterületekre érvényes –
meghatározott járművekre vonatkozó - behajtási engedélyek (a továbbiakban: engedély)
kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.
(2) A behajtási tilalommal korlátozott útszakaszok és közterületek felsorolását a R. 1 sz.
függeléke tartalmazza.
Az engedély kiadása
2.§.
(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. § szerinti engedélyek kiadására
és használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására
vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza az e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A kérelemnek helyt adó határozat rendelkező részében a hatóság döntése tartalmazza:
a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas módon),
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként,(tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és
lakóhelyét (székhelyét),
c) az engedély a R. mely §-a, bekezdése, illetőleg pontja szerint került kiadásra,
d)2 a be- és áthajtási tilalommal érintett útra, útszakaszra, területre vonatkozó behajtási
jogosultság időtartamát
e) a R. 6. §-ában, illetve a 7. §. foglalt, - az engedély használatára vonatkozó előírások közül
az adott járműre megállapított - szabályokat,
f) a behajtási tilalommal érintett út, útszakasz, terület meghatározását, amelyre az engedély
érvényes,
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g) a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit.
(3)3 A kérelemnek helyt adó határozat alapján be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya kerül
kiállításra, melynek mérete 12 x 8 cm, fekvő szövegelrendezésű. A kártya tartalmazza:
a) az engedély sorszámát
b) a be- és áthajtással érintett tilalom alatt álló közterület megnevezését
c) a gépjármű forgalmi rendszámát
d) a be- és áthajtási jogosultság érvényességi idejét
e) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének aláírását és a hivatali
bélyegzőjének lenyomatát.
(4)4 A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya kiállítására, csak a 2. § (2) bekezdése szerinti
határozat kiállítása után, a 2. sz. függelék szerinti díj befizetésének hitelérdemlő igazolását
követően kerülhet sor.
Az engedély kiadásának feltételei
3. §.
(1) Engedély kiadása iránti kérelmet – egy adott járműre vonatkozóan – a jármű
üzembentartója, (tulajdonosa), valamint két tanú kézjegyével ellátott meghatalmazás
igazolásával az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be. (A továbbiakban:
kérelmező).
(2) Engedély kiadása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Csoportjához írásban kell benyújtani.
(3) Engedély egy adott gépjárműre adható ki a R. által előírt feltételek fennállása esetén.
Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása
iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön
kell fennállnia. Minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni.
(4) Az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbiak valamelyike fennálljon.
a) A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru beés kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg.
b) Az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogszerű vállalkozást, vagy
egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy tevékenységének folytatásához az adott
járművel való behajtás feltétlenül szükséges.
c) A közterületet érintő folyamatos fenntartási munkák végzése érdekében a fenntartással
megbízott személy vagy szervezet üzemeltetésében lévő a fenntartási munkálatok
elvégzéséhez adott járművel való behajtás.
d) A közterület ellenőrzése céljából a közterület felügyelet használatában lévő adott járművel
való behajtás.
e) Az ingatlanon lévő épületben lakó beteg, elesett személy rendszeres/eseti ellátása, szállítása
céljából az adott gépjárművel való behajtás.
f) Az ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon telephellyel rendelkező
személy a használatában lévő járművet az adott épületben (garázsban), illetve az adott
ingatlanhoz tartozó területen helyezi el.
g) A jármű behajtásához nyomós közérdek fűződik.
(5) A 3.§. (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.
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(6) Az 3.§. (5) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a 3.§. (4)
bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben
eljáró ügyintézőnek bemutatja és a kérelemhez az eredeti okiratok másolatát mellékeli. A 3.§.
(4) bekezdés g) pontjában meghatározott közérdek fennállását - lehetőség szerint - okirattal
akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek.
(7) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a) A behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a
kérelmező az engedély kiadását igényli.
b) A megközelítendő ingatlan pontos meghatározásához az ingatlan helyrajzi számát,
valamint – lehetőség szerint – a házszámát.
c) A kérelemben utalni kell a 3. § (4) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennállására, és –
amennyiben az szükséges – azt röviden meg kell indokolni.
d) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát).
Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági
jelzéssel, úgy azt más azonításra alkalmas módon kell meghatározni.
(8)5 A tárgyévre szóló be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáért a 2. sz. függelékben
meghatározott éves díjat kell fizetni, azonban a tárgyév 7. hónapját követően igényelt be- és
áthajtási engedélyt igazoló kártyák esetében a 2. sz. függelékben meghatározott egy évre
szóló díj 50%-át kell fizetni. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza, annak megállapítására,
összegére vonatkozóan a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben
meghatározottak az irányadóak. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az Út-, járda fenntartás tételbe kerülnek.
(9)6 Mentesül a 3. § (8) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól, aki a R. 1. számú
függelékében meghatározott területek közül valamelyiken állandó lakcímmel, illetve 1 évet
meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A díj fizetés alóli mentesség csak azon
terület vonatkozásában érvényes, ahol a jogosultnak állandó lakcíme van, illetve ahová az 1
évet meghaladó tartózkodási engedélye szól.
Az engedély, valamint be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya érvényessége
4. §
(1)7 A 2. § (2) bekezdése szerinti határozat, valamint be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya
legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig érvényes, továbbá csak határozatban illetve a
kártyán szereplő be- és áthajtással érintett tilalom alatt álló közterület(ek) vonatkozásában
használható.
(2) Az engedély az 4.§. (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt
érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának a R. által meghatározott feltételei már nem
állnak fenn. Erről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – a
tudomásszerzés számítva 5 napon belül értesíteni kell.
(3) Az engedély az 4.§. (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt
érvénytelenné válik, ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett
közterületen megváltozik.
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Az engedély felülvizsgálata és visszavonása
5. §
(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület felügyelő)
kezdeményezésére az arra jogosult az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és
határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e
rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.
A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya használata
6. §8
(1) A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya csak az abban meghatározott járművel való
behajtásra (várakozásra) használható fel, más járműre nem érvényes.
(2) A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya csak az abban meghatározott korlátozás alá eső
közterületre történő behajtásra jogosít fel.
(3) A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáról - bármilyen formában - készített másolat
nem használható fel.
(4) A 3. § (4) bekezdése a) pontja alapján kiadott be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya
csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, a b), c) és d) pont alapján kiadott be- és
áthajtási engedélyt igazoló kártya csak az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű
használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és
várakozásra.
(5) A várakozó gépjármű vezetője be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyát a jármű első
szélvédőjén, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon köteles elhelyezni. A be- és áthajtási
engedélyt igazoló kártya a Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról szóló 18/2007.(03. 21.)
Kgy. rendeletben meghatározott várakozási övezetekben való parkolásra nem jogosít.
(6) – (7) 9
Eseti engedélyek, különleges szabályok
7. §10
(1) A 3. § (4) bekezdés a) -g) pontjaiban szabályozott feltételeken kívül - a R. szabályai
szerint - egy napra, indokolt esetben több napra, vagy egy hónapra szóló eseti engedély
adható ki az alábbi esetekben:
a) Különleges alkalmakra ( pl.: filmfelvétel, esküvő, stb.);
b) A behajtási tilalommal érintett területen lévő épületeken végzett építési, műszaki, stb.
munka esetén, az ott munkát végzők által használt, a munkavégzéshez feltétlenül szükséges
jármű behajtásának lehetővé tétele érdekében.
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c) Az ingatlanon vagy épületben vagy közterületen rendezvény szervezés céljából, a
rendezvény szervezésével érintett személyek vagy szervezetek üzemeltetésében lévő
gépjárműre, a rendezvényhez szükséges technikai feltételek megvalósításához feltétlenül
szükséges behajtás céljából
(2) Az eseti engedély iránti kérelemben az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában indokolt
körülmény fennállására kell utalni, és azt indokolással megfelelően alá kell támasztani.
(3) Az eseti engedély csak az (1) bekezdés a) pontjában említett esemény lebonyolításához,
illetőleg az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott munka elvégzéséhez feltétlenül
szükséges ideig jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, illetve az ott
történő várakozásra.
(4)11 Az itt szabályozott engedélyekért fizetendő díjat a 2. sz. függelék tartalmazza.
Egyebekben az eseti engedélyre a R. engedélyre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
Általános érvényű be- és áthajtási engedély
7/A.§12
Általános érvényű be-és áthajtási engedély adható ki a kiemelten közérdekű tevékenységet
folytató személy részére . Az így kiadott engedély az 1. számú függelékben felsorolt minden
területre történő behajtásra feljogosít.
8. §
A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre a R. szerint engedélyt kiadni csak
rendkívül indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb sajátosságainak,
valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével
lehet.
Eljárási szabályok és jogkövetkezmények
9. §
Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az engedélyhasználat
megsértésének egyéb jogkövetkezményei tekintetében a vonatkozó jogszabályok az
irányadóak.
Záró rendelkezések
11. §13
E rendelet a 2008. április 07-én lép hatályba.
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A 2011. március 7. napját megelőzően kiadott engedélyek 2011. március 31-ig érvényesek.
2011. április 1-től csak a jelen rendeletnek megfelelő be- és áthajtási engedélyt igazoló
kártyák használhatóak.
1 sz. függelék14
Hódmezővásárhely Megyei Jogú város közigazgatási területén a behajtási tilalommal
korlátozott útszakaszok és közterületek:
- Kossuth tér 1. sz. előtti útszakasz,
- Kossuth tér Ny.-i oldal,
- Hősök tere 1-7. előtti útszakasz,
- Andrássy út 2-6. D.-i oldal, tömbbelső
- Hódi Pál u. 8. tömbbelső,
- Hódi Pál u. 10. tömbbelső,
- Lázár u. 1-3 tömbbelső,
- Dr. Rapcsák András u. 10-12. udvar,
- Szegfű u. Mária Valéria u.-tól D.-re eső szakasza.
- Völgy utca
- Andrássy út 3-5-7. szám belső udvara
2. sz. függelék15
- A tárgyévre szóló be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáért fizetendő összeg 16.000,- Ft +
ÁFA.
- Az egy hónapra szóló eseti be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáért fizetendő összeg
1.500,- Ft + ÁFA
- Az egy napra, illetve a több napra szóló eseti be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáért
fizetendő összeg 200,- Ft + ÁFA naponta.
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