
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
23/2011. (X. 19.) és 15/2012. (V. 16.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

17/2010. (X. 20.) számú rendelete 
 

a járművek Szob, Szent László utca, Iskola utca és Szent László tér területére 

történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 

(egységes szerkezetben) 
 

A Szob Város Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló 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 alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Szob Város Önkormányzat kezelésében lévő - Szob város belterületén 

található - Szent László utca és Szent László tér „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 

közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó útszakaszra érvényes behajtási engedélyek (a továbbiakban: 

engedély) kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére. 

Az engedély kiadása 

2. § 

A Képviselő-testület az engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az 

engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza az e rendeletben 

meghatározottak szerint. 

Az engedély kiadásának feltételei 

3. § 

(1) Engedély kiadása iránti kérelmet – egy adott járműre vonatkozóan – a jármű üzembentartója, 

(tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be.  

(2) Engedély egy adott gépjárműre adható ki. 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. 

(3) Az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbi méltányolható érdekek valamelyike fennálljon. 

 

a) A Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren lévő ingatlanban 

jogszerűen lakó, az utcában, illetve a téren telephellyel rendelkező személy a használatában 

lévő járművet ingatlana megközelítéséhez használja, illetve az adott ingatlan területén tárolja 

azt. 
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b) A kérelmező járművel a kérelemben megjelölt, a Szent László utcában, Iskola utcában, illetve 

a Szent László téren lévő ingatlanhoz, vagy onnan árut szállít, és az áru be- és kirakodása 

másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg. 

 

c) Magában a Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren, vagy az ott 

lévő ingatlan területén jogszerű vállalkozást, vagy egyéb jogszerű tevékenységet folytató 

személy tevékenységének folytatásához az adott járművel való behajtás szükséges. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását - amelyeket nem tartalmaz valamely 

közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása - a kérelmezőnek kérelme 

benyújtásakor megfelelően igazolnia kell. 

 

Engedély kiadására irányuló kérelem tartalma 

4. § 

(1) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni a behajtási tilalom hatálya alá 

tartozó Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren található azon ingatlant, 

amelyre vonatkozóan, illetve amelynek megközelítésére a kérelmező az engedély kiadását igényli. 

(2) Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a házszám, valamint – lehetőség szerint – a 

helyrajzi szám megadására.  

(3) A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét). 

(4) A kérelemben utalni kell a 3. § (3) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennállására, és – 

amennyiben az szükséges – azt röviden meg kell indokolni. 

(5) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), a gépjármű típusát 

és tulajdonosát. Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni 

hatósági jelzéssel, úgy azt más azonításra alkalmas módon kell meghatározni.  

(6) A behajtási engedély iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú függeléke 

tartalmazza. 

A behajtási engedély tartalma 

5. § 

Az engedély tartalma: 

- az engedélyes neve és lakóhelye (székhelye), 

- a forgalmi engedélyben üzembentartóként, (tulajdonosként) feltüntetett személy neve és lakóhelye 

(székhelye),  

- a gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám, típus),  

- az engedély e rendelet 3.§. (3) bekezdésében felsorolt melyik pontja szerint került kiadásra, 

- az engedély érvényességi idejét, 

- azon ingatlan megnevezését, amelynek megközelítésére az engedély vonatkozik. 
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Az engedély érvényességi ideje 

6. § 

(1) Az engedély a kiadásától számított egy évig érvényes. 

(2) Az engedély a kiadás napjától érvényes, és érvényessége a kiadás napjának megfelelő naptári 

napon ér véget. Amennyiben e nap nem munkanapra esik, úgy az érvényesség a következő 

munkanapon jár le. 

(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, 

ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn.  

Az engedély felülvizsgálata és visszavonása 

7. § 

 

(1)1 

(1) 2Amennyiben a behajtási engedély birtokosa rendelet 8.§-ában foglalt szabályokat megszegi, a 

polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és határozattal visszavonhatja. 

(3)3 

 

Az engedély használata 

8. § 

(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra (várakozásra) használható fel, 

más járműre nem érvényes. 

(2) Az engedélyről készített másolat nem használható fel. 

 (3) A 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott engedély csak a jármű tárolására szolgáló ingatlanon 

(ingatlan udvara, ingatlanon lévő garázsban) történő elhelyezéshez, illetőleg a ki- és berakodáshoz 

szükséges ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre 

történő behajtásra és várakozásra. A 3. § (3) bekezdése b) és c) pontja alapján kiadott engedély az 

indokolható legrövidebb ideig, illetve a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja 

fel a jármű használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és 

várakozásra. 

(4) 4A behajtási engedély a közterületen való parkolásra nem jogosít. 

Eseti engedélyek, különleges szabályok 

 

9. § 

(1) A 3. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban szabályozott feltételeken kívül egy napra, vagy indokolt 

esetben több napra szóló eseti engedély adható ki az alábbi esetekben:  

 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (V. 16.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
2 Módosította a 15/2012. (V. 16.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
3 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (V. 16.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
4 Beiktatta a 23/2011. (X. 19.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2011. október 20. napjától 
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a) Különleges alkalmakra (pl.: esküvő) 

b) A Szent László utcában, az Iskola utcában, illetve a Szent László téren lévő ingatlanokon   

végzett építési, műszaki, stb. munka esetén, az ott munkát végzők által használt, a 

munkavégzéshez feltétlenül szükséges jármű behajtásának lehetővé tétele érdekében. 

c) Téli tüzeléshez tüzelőanyag szállítás (pl. fa, szén). 

d) Költözés. 

 

(2) Az eseti engedély iránti kérelemben az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott 

körülmény fennállására kell utalni, és azt indokolással megfelelően alá kell támasztani. 

(3) Az eseti engedély csak az (1) bekezdés a), c) és d) pontjaiban említett események 

lebonyolításához, illetőleg az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munka elvégzéséhez 

feltétlenül szükséges ideig jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, 

illetve az ott történő várakozásra. 

(4) Egyebekben az eseti engedélyre e rendelet engedélyre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

10. § 

A Szent László utcában, Iskola utcában, illetve a Szent László téren behajtási engedély nélkül 

közlekedhetnek és feladataik ellátásának idejéig várakozhatnak az alábbi gépjárművek: 

a) 5a rendvédelmi szervek (rendőrség, polgári védelem, Nemzeti Adó és Vámhivatal, büntetés-

végrehajtási szervezet, tűzoltóság, polgárőrség) gépjárművei, 

b) az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat, a temetkezési szolgáltató (halottszállítás esetén), a közterület-

felügyelő, kommunális hulladékot szállító, a közüzemi szolgáltatók szerelő és a polgármesteri 

hivatal gépjárművei, 

c) rendezvények (önkormányzati, egyházi) résztvevőinek gépjárművei a polgárőrség biztosításával. 

11. § 

A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárműre engedélyt kiadni csak rendkívül 

indokolt esetben a Szent László utca, Iskola utca, illetve a Szent László tér műszaki és egyéb 

sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott 

figyelembevételével lehet. 

Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Ahol e rendelet „személyt” (vagy a szövegkörnyezettől függően üzembentartót vagy 

kérelmezőt) említ, azon természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságot kell érteni. 

 

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. október 20. napjától kell 

alkalmazni. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik. 

 

Szob, 2010. október 19. 

 

Szőke István s.k. 

polgármester 

Kempfné Dudás Hilda s.k. 

jegyző 

                                           
5 Módosította a 23/2011. (X. 19.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2011. október 20. napjától 
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Záradék: 

 

A rendelet 2010. október 20. napján kihirdetésre került: 

 

 

 Kempfné Dudás Hilda s.k. 

jegyző 

Záradék: 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2010. október 20. napjától 2010. november 3. 

napjáig kifüggesztésre került. 

 

          Tóthné Nyirádi Anna s.k. 

                                                                                                                Aljegyző 



Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (X.20.)  Kt. sz. rendeletének 

1. sz. függeléke 

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
(Kérjük olvashatóan, nyomtatott, nagybetűvel kitölteni!) 

 

KÉRELMEZŐ ADATAI: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

A KÉRELEM TÍPUSA (Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni!)                                       

A behajtási 

tilalommal érintett 

utcákban (téren) 

jogszerűen lakó 

 

(Rendelet 3. § (3) 

bek. a) pont) 

A behajtási 

tilalommal érintett 

utcákba (térre)  

árut szállító 

 

(Rendelet 3. § (3) 

bek. b) pont) 

A behajtási 

tilalommal érintett 

utcákban (téren) 

jogszerű 

vállalkozást, vagy 

egyéb jogszerű 

tevékenységet 

folytató személy 

tevékenységének 

folytatásához 

szükséges 

(Rendelet 3. § (3) 

bek. c) pont) 

 

Eseti engedély 

  

(különleges 

alkalmak, építési 

tevékenység, 

tüzelőanyag szállítás, 

költözés) 

 

(Rendelet 9. §) 

JÁRMŰ ADATAI: 

Tulajdonos / üzembentartó: 
 

Forgalmi rendszám: 
 

Típus: 
 

CÉLÁLLOMÁS: 

Ingatlan címe: 
 

Ingatlan helyrajzi száma: 

(megadása nem kötelező) 

 

INDOKLÁS: 

 

 

 

 

Behajtási engedély iránti kérelmet Szob Város Polgármesteri Hivatala iktatójában (Szob, 

Szent Imre u. 12., telefon: 06-27-570-690) személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00 -

16:00, szerda  8:00-16:00, péntek  8:00-13:00), vagy postai úton lehet benyújtani. 

 

Kelt: 
 

……………………………. 

                                                                                                                              aláírás     (cégszerű) 


