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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtásának rendjéről  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak 

betartásával az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet célja, hogy Petőfibánya Község sajátosságaira figyelemmel megállapítsa 

azokat a helyi szabályokat, amelyek a zavartalan közlekedés biztosítása mellett a 

település egyes belterületein a közlekedést elősegítik.  

 

(2) A Rendelet területi hatálya kiterjed Petőfibánya Község közigazgatási területén az 

önkormányzat kezelésében álló utakra, közterületekre. 

 

(3) A Rendelet személyi hatálya alá tartoznak a haszongépjárművel közterületen közlekedő, 

megálló, illetve várakozó járművek tulajdonosai, üzemben tartói, használói, tekintet 

nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek. 

 

2. § 

 

(1) Az 1988. évi I. tv. 34. § (2) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálat nyomán 

Petőfibánya Községi Önkormányzata a rendeletben meghatározza azokat az utcákat, 

ahová a behajtás csak külön engedély birtokában, és esetenként meghatározott 

időtartamon belül történhet. A súlykorlátozással érintett utcák felsorolását a rendelet 1. 

számú melléklete, a behajtás esetén alkalmazandó díjtételeket a 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) Petőfibánya Községi Önkormányzata csak behajtási engedély birtokában ad lehetőséget 

az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben előírtak szerint meghatározott 

határértéket, súlykorlátozást túllépő tulajdonsággal rendelkező haszongépjárművek 

részére a rendeletben kijelölt utcák esetében a rendszeres vagy csak alkalmanként történő 

behajtásra. 

 

(3) A súlykorlátozással érintett utcákra a súlykorlátozást túllépő haszongépjárművek csak 

behajtási engedéllyel hajthatnak be. 

 

(4) A közúti forgalomban résztvevő haszongépjármű vezetője a behajtási engedélyt a jármű 

első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. 
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(5) A jelen rendelet alapján a behajtási engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati 

hatósági ügy. Az elsőfokú eljárás lefolytatása Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Polgármesterének hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Petőfibánya 

Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni.1 

 

Behajtás a súlykorlátozás alá eső utcákba 

 

3. §  

 

(1) A súlykorlátozás alá eső utcákba – érvényességi időszak, és a forgalmi rendszám 

megjelölésével legfeljebb 1 év időtartamra – adható ki engedély. 

 

(2) A súlykorlátozás alá eső utcákba való behajtáshoz nem kell engedély a megkülönböztető 

fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó, illetve a figyelmeztető 

jelzéssel ellátott, és azt használó járműveknek. 

 

Behajtási engedély 

 

4. § 

 

(1) Annak az ingatlantulajdonosnak, magánszemélynek vagy cégnek, akinek ingatlantulajdona, 

telephelye a súlykorlátozás alá eső utcákhoz tartozó ingatlanon található és az adott 

tehergépjármű után Petőfibánya Községi Önkormányzat Adóhatósága felé fizeti a 

gépjárműadót, annak a személynek vagy cégnek kérelemre behajtási engedélyt kell kiadni.2 

 

(2) A behajtási engedély csak a súlykorlátozás alá eső utcákon való áthaladásra, áruszállításra, 

saját telephelyre való bejutásra jogosít. 

 

(3) A behajtási engedély a közterületen parkolásra nem jogosít. 

 

(4) Amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a behajtási engedélyt, 

akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. 

 

Súlykorlátozást meghaladó össztömegű jármű súlykorlátozás alá eső utcákba történő 

behajtására jogosító útvonalengedély 

 

5. § 

 

(1) Az 1. sz. mellékletben meghatározott súlykorlátozás alá eső utcákba csak útvonalengedély 

birtokában lehet behajtani, illetve rajta áthaladni. Útvonalengedélyt a Polgármester a 

körülmények gondos mérlegelése mellett a közút, vagy közterület teherbíró képességének 

figyelembevételével adhat ki. 3 

 

 
1 Módosította a 21/2018. (XI.29.) Önkorm. Rend. 1. § (1). Hatályba lépése: 2018. december 01. 
2 Módosította a 21/2018. (XI.29.) Önkorm. Rend. 1. § (2). Hatályba lépése: 2018. december 01. 
3 Módosította a 21/2018. (XI.29.) Önkorm. Rend. 1. § (3). Hatályba lépése: 2018. december 01. 
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(2) A Polgármester a kérelmet elutasítja, ha az igénybe venni kívánt közút vagy közterület 

teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget 

meghaladó jármű azon - akár csak eseti jelleggel is - közlekedjék. 

 

(3) Amennyiben az építési engedélyben érintett közúton bármilyen a KRESZ előírásainak 

megfelelő, a közútkezelő által elrendelt korlátozás vagy tiltás van, az építtető köteles a 

munkálatok megkezdését megelőzően eseti útvonalengedélyt kérni. 

 

(4) Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt az abban meghatározott 

útvonalra behajtásra jogosít. 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

6. § 

 

(1) A behajtási engedélyért és az útvonalengedélyért fizetendő díjat az 6. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak kivételével a súlykorlátozás alá eső utcákban lévő ingatlan 

tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az 

áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy 

egyéni vállalkozó is köteles megfizetni. 

 

(2) Az eseti útvonalengedélyért fizetendő díj mértékét a Polgármester csökkentheti vagy 

elengedheti egyedi mérlegelése alapján kulturális rendezvények, programok 

megrendezéséhez szükséges behajtások, illetve az Önkormányzat által osztott szociális 

lakossági tüzelőanyag szállítása esetén. 

 

(3) A polgármester a behajtási engedély térítési díját csökkentheti vagy elengedheti egyedi 

mérlegelés esetén a Petőfibányán széleskörű lakossági közszolgáltatást (pl. 

hulladékszállítást) végző gazdasági társaság, non profit szervezet, valamint az önkormányzat 

és intézményei tulajdonában lévő ingatlanok felújításához kapcsolódó behajtás esetén. 

 

(4) Amennyiben az engedély jogosultja az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségét megsérti, 

az egyébként fizetendő díj ötszörösét, térítésmentes engedély esetén a díjfizetési 

kötelezettség alapdíját köteles térítési díjként megfizetni. 

 

(5) A megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedélyt kiadó, kérelemre 

1000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében kicseréli. 

 

(6) A fizetendő díjakat a Kérelmező az engedély kiadása előtt egy összegben köteles megfizetni. 

Az engedély csak a térítési díj megfizetése után adható ki. 

 

7. § 

 

(1) Sürgősségi kérelem esetén a kérelmező az egyébként irányadó térítési díj kétszeresét, 

amennyiben az engedély térítésmentes, a díjfizetési kötelezettség alapdíját köteles térítési 

díjként megfizetni. 

 

Eljárási szabályok   
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8. §  

 

(1) Az engedélyek kiadása iránti kérelmet a Polgármesterhez intézett írásos beadvány 

formájában kell benyújtani az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző 

legalább 8 munkanappal korábban. 

 

(2) Amennyiben a kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási engedélyt, 

sürgősségi kérelmet nyújthat be. 

 

(3) Eseti útvonalengedélyek esetén a kérelmet a Polgármesterhez intézett írásos beadvány 

formájában a behajtást megelőzően kell benyújtani. 

 

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, anyja neve, nem magánszemély kérelmező 

esetén az elnevezést, a székhelyét, a telephelyét, a képviselő nevét, címét, a 

cégnyilvántartási számát); kereskedelemi tevékenységre történő hivatkozás esetén a 

nyilvántartásba vétel számát; amennyiben a kérelemben olyan körülményre hivatkoznak, 

amelyet hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak 

másolatát; 

b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát, 

össztömegét, a forgalmi engedély számát, és amennyiben a jármű nem a kérelmező 

tulajdonát képezi, akkor a használati jogosultságot hitelt érdemlően igazoló okiratot vagy 

annak másolatát, vagy a behajtásra kérelmezett ingatlan címét, helyrajzi számát;  

c) az adott utcára való behajtás célját, indokát; 

d) eseti útvonal engedély esetében a behajtásra kérelmezett útvonal leírását a behajtásra 

kérelmezett ingatlanig. 

 

(5) A kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és amennyiben az a rendelet előírásainak 

megfelel –, a kérelmező részére az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés 

befizetése után 8 munkanapon belül, sürgősségi kérelem esetén 2 munkanapon belül köteles 

kiadni. A rendeletben meghatározott adatok hiányos benyújtása miatti hiánypótlási eljárás 

időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a 

Petőfibánya Községben 2016. július 1-jéig díjfizetési kötelezettség nélkül kiadott eseti és éves 

behajtási engedélyek. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                       Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                   Jegyző 
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1. sz. melléklet4,5 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

SÚLYKORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT UTCÁK 

 

1) Fenyőfa utca  3t 

2) Apci út  3,5t  

3) Temető utca 5,5t  

4) Hatvani utca 5,5t 

 

2. sz. melléklet6 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A BEHAJTÁS ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJTÉTELEK 

 

 

Térítési díjak: 

1) 1.500,- Ft/nap/haszongépjármű  
- az úton való áthaladás esetén 

2) 2.000,- Ft/hónap/haszongépjármű 
- az úton való áthaladás esetén 

3) 12.000,- Ft/év/haszongépjármű 
- az úton való áthaladás esetén 

4) 0,- Ft/nap/ haszongépjármű  

- Annak az ingatlantulajdonosnak, magánszemélynek vagy cégnek, 

akinek ingatlantulajdona, telephelye a súlykorlátozás alá eső 

utcákhoz tartozó ingatlanon található és az adott tehergépjármű 

után Petőfibánya Községi Önkormányzat Adóhatósága felé fizeti a 

gépjárműadót 

5) 0,- Ft/nap/ haszongépjármű  

- Ha az áruszállító tehergépjármű kifejezetten az utcában lévő 

ingatlanra szállít építési vagy tüzelőanyagot. 

 

Záradék: 

A rendeletet 2016.06.30. napján kihirdettem. 

Dr. Gyirán Viktor 

jegyző 

 

 
4 Módosította a 21/2018. (XI.29.) Önkorm. Rend. 1. § (4). Hatályba lépése: 2018. december 01. 
5 Módosította a 20/2020. (X.01.) Önkorm. Rend. 1. § (). Hatályba lépése: 2020. október 02. 
6 Módosította a 21/2018. (XI.29.) Önkorm. Rend. 1. § (5). Hatályba lépése: 2018. december 01. 


