MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (I. 20.) számú rendelete
a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében foglaltakra is, a korlátozott forgalmú övezetek behajtásának szabályozására a
következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy korlátozott forgalmú övezetbe való behajtás rendjét szabályozza, ezáltal a
területen a gépjárműforgalmat csökkentse, a város idegenforgalmi vonzerejét, a gyalogos
közlekedés biztonságát növelje. A fenti célok érdekében a rendelet meghatározza
a) a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra jogosultak körét
b) a korlátozott forgalmú övezetben a gépjárművek közlekedésének rendjét
c) a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásért fizetendő díjat
d) a korlátozott forgalmú övezetbe történő jogosulatlan behajtás szankcióit.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Korlátozott forgalmú övezet: a gépjármű forgalom elől közúti jelzőtáblával és/vagy süllyedő
oszloppal elzárt közterület.
(2) Behajtásra jogosult: az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú együttes rendeletben nevesítettek,
valamint a közútkezelő által engedélyezettek.
(3) Rendszám nélküli (biankó) behajtási engedély: előre nem ismert forgalmi rendszámú és típusú
gépjármű behajtását engedélyező dokumentum.
Általános rendelkezések
3. §
(1) A korlátozott forgalmú övezeteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Behajtási engedélyt az a természetes vagy jogi személy kérhet, aki a korlátozott forgalmú
övezetben lakik, ott telephellyel rendelkezik, valamint oda (onnan) áru- vagy személyszállítást
végez.
(3) A korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtási díját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A behajtást szabályozó közúti jelzőtáblák és műszaki berendezések folyamatos karbantartását
és üzemeltetését a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.
A korlátozott forgalmú övezet közlekedési rendje
4. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetben a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.
(2) A korlátozott forgalmú övezetben a gyalogos és kerékpáros közlekedés elsőbbséget élvez.
(3) A korlátozott forgalmú övezetben a várakozási vagy rakodási idő legfeljebb 30 perc lehet.
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(4)1 A korlátozott forgalmú övezetben várakozni (parkolni) kizárólag az e célra kijelölt területen, a
kijelölt területre vonatkozó külön engedéllyel lehet. A várakozó helyre szóló külön engedély
elbírálására a jegyző illetve polgármester jogosult.
(5)2 Az övezetekben kijelölt engedéllyel igénybe vehető várakozó helyek listája:
a) Eszterházy utca
b) Rév köz
c) Görgey utca
d) Március 15. tér
melyeket a 3. számú melléklet tartalmaz.
A behajtási engedély
5. §
(1) A behajtási engedélykérelmet, annak módosítását, pótlását az 1. számú függelék szerinti
formanyomtatványon a közterület kezelőjéhez kell benyújtani 1 példányban az illetékekről
szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése figyelembe vételével.
(2) A behajtási engedély csak a jogosult lakóhelyének, telephelyének, a szállítás célpontjának vagy
a munkavégzés helyének megközelítéséhez szükséges legrövidebb útvonalon történő
közlekedésre használható.
6. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetbe:
a) lakossági
b) intézményi
c) vállalkozói
d) ideiglenes
engedéllyel lehet behajtani a 7.§ (1)-(5) bekezdéseiben részletezettek szerint.
(2) Az engedély iránti kérelmet – a gépjárműre vonatkozóan – a jármű üzembentartója,
(tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró kérelmező nyújthat be.
(3) Az engedély egy adott gépjárműre adható ki az (5) bekezdésben rögzített feltételek fennállása
esetén.
(4)3 Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása
iránti kérelmet, ha az szállítói rendszám nélküli-, intézményi csoportos-, vállalkozói csoportos
behajtási engedélyre vonatkozik úgy a kiadás feltételeinek mindegyik szállítóra vonatkozóan
külön-külön kell fennállnia.
(5) Behajtási engedély kiadásának feltételei:
a) a célállomás a korlátozott forgalmú övezeten kívüli útvonalról, közterületről nem
közelíthető meg és a b)-f) pontokban rögzített feltételek valamelyike fennáll
b) az ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon telephellyel rendelkező
személy a használatában lévő járművet az adott épületben (garázsban), illetve az adott
ingatlan – közterületnek nem minősülő – területén helyezi el,
c) az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogszerű vállalkozást vagy
egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy tevékenységének folytatásához a
járművel való behajtás feltétlenül szükséges,
d) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak és az áru
be- és kirakodása másként nem oldható meg,
e) a jármű behajtásához nyomós érdek illetve közérdek fűződik,
f) eseti jelleggel van szükség a korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásra.
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(6)4

Az (5) e) pont elbírálása a jegyző illetve polgármester jogosult.
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(7) Az Önkormányzat, a Váci Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott, illetve
működtetett intézmények és az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi
részesedésével működő gazdasági társaságok díjmentesen hajthatnak be.
7. §
6

(1) Lakossági behajtási engedélyt kizárólag az a személy vagy szervezet kaphat aki, amely által
használt ingatlan, bérlemény csak és kizárólagosan a korlátozott forgalmú övezetből közelíthető
meg gépjárművel. Ezen gépjárművek sem várakozhatnak, illetve állhatnak meg a korlátozott
forgalmú övezetben (csak a ki-beszállás időtartamára), a járművel be kell hajtsanak az ingatlan
területére. Egy ingatlanra csak annyi engedély adható ki, ahány gépjármű az ingatlan területén
parkolni tud. Társasház esetében a kérelemhez a közös képviselő ellenjegyzése, vagy a
lakóközösség minden egyes tagjának aláírása is szükséges.
(2)7 Intézményi behajtási engedélyt a korlátozott forgalmú övezetben lévő intézmények
kaphatnak. Ezen engedély alapján végezhetik az áruszállítást, fel- és lerakodást, ügyintézést
maximum 30 perc várakozási idő igénybevételével. A gépjárművek rendszámát a korlátozott
forgalmú övezetbe történő behajtáshoz a Műszaki Osztály – Közterület Felügyeletnél annak,
aki az engedélyt használni fogja regisztráltatnia kell legkésőbb a használatot megelőző
munkanapon.
Intézményi csoportos behajtási engedély: Maximum 10 gépjárműig igényelhető. A
gépjárművek rendszámát a korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtáshoz a Műszaki
Osztály – Közterület Felügyeletnél annak, aki az engedélyt használni fogja regisztráltatnia kell
legkésőbb a használatot megelőző munkanapon. A 6.§ (7) bekezdésében szereplő
intézmények mennyiségi korlátozás nélküli, ingyenes rendszám nélküli behajtási engedélyt
kaphatnak.
(3)8 Vállalkozói behajtási engedélyt a korlátozott forgalmú övezetben lévő vállalkozások
kaphatnak. Ezen engedély alapján végezhetik az áruszállítást, fel- és lerakodást, ügyintézést.
A behajtás vasárnap és ünnepnap kivételével 9:00-11:00 óráig és 13:00-15:00 óráig
engedélyezett maximum 30 perc várakozási idő igénybevételével. Különösen indokolt, egyedi
esetben, lehetőség van a meghatározott időtartamok, időkorlátok módosítására. Az időkorlát
módosítását a közút kezelője engedélyezheti. Vállalkozói csoportos: Maximum 10
gépjárműig igényelhető. A gépjárművek rendszámát a korlátozott forgalmú övezetbe történő
behajtáshoz a Műszaki Osztály – Közterület Felügyeletnél annak, aki az engedélyt használni
fogja regisztráltatnia kell legkésőbb a használatot megelőző munkanapon.
(4)9 Ideiglenes behajtási engedélyt az a személy vagy szervezet kaphat, akinek az ingatlana,
üzlete, bérleménye gépjárművel a korlátozott forgalmú övezetből közelíthető meg, tölthető
fel, látható el (pl.: bútor-, tüzelő-, vagy áruszállítás). Az ideiglenes engedélyek csak korlátozott
időszakra (1-1 napra, órára) kérhetők, kivéve a lakossági ideiglenes behajtási engedélyt.
Lakossági ideiglenes behajtási engedélyt az a személy vagy szervezet kaphat, akinek az
ingatlana, üzlete, bérleménye gépjárművel kizárólag a korlátozott forgalmú övezetből
közelíthető meg és arra gépjárművel nem lehet behajtani. Lakossági ideiglenes behajtási
engedély alapján kizárólag az engedélyen szereplő célállomás előtt engedélyezett a várakozás
max. 20 perc várakozási idő igénybevételével. A házasságkötéshez (kizárólag a menyasszonyi
autó részére) és egyéb rendezvényekhez szükséges behajtás is ezen engedélytípus alapján
történik. Rendkívüli behajtási engedély: Alkalomhoz kötött, nem szerződéssel rendelkező,
nem folyamatos áruszállítás esetén, akár munkavégzés esetére is. A gépjárművek rendszámát a
korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtáshoz a Műszaki Osztály – Közterület
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Felügyeletnél elektronikus úton annak, aki az engedélyt használni fogja regisztrálnia kell
legkésőbb a használat napján.” A Rendelet 1. számú függelékét képező formanyomtatványt
kitöltve, illetékbélyeggel ellátva (egyéb melléklet nem szükséges) az igénybe vételt követő
munkanapon a Váci Polgármesteri Hivatalhoz be kell nyújtani. Az engedély csak a behajtás
díjának befizetését követően kerül kiadásra.”

(5)10 Szállítói rendszám nélküli behajtási engedély (csak a IV. övezetre érvényes): Az
engedély kérelmet annak a IV. övezetben lévő vállalkozásnak kell benyújtania, amelynek
érdekében az áruszállítás történik. Olyan esetekben igényelhető, mikor a kérelmező konkrét
forgalmi rendszámot és gépjárműtípust nem tud meghatározni, vagy ha azok folyamatosan
változnak. Rendszám nélküli behajtási engedély több gépjárműre is érvényes lehet, ha hitelt
érdemlő módon azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott a gépjármű, szállítólevéllel vagy
menetlevéllel, szerződéssel, megbízással igazolni tudják a behajtás jogosságát.”

8. §
(1) Az engedély a közút kezelője által jóváhagyott időtartamig érvényes.
(2) Az engedély a meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha az engedély
kiadásának - e rendelet által meghatározott - feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély
kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – haladéktalanul értesíteni kell.
(3) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek az érvényességi ideje lejárt. Lejárt
érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű
használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel.

9. §
(1) A behajtást igazoló dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögé vagy hátulra a
kalaptartóra, kívülről jól látható (teljes egészében olvasható) módon kell elhelyezni.
Amennyiben a gépjármű használója ezen kötelezettségének nem tesz eleget, azt úgy kell
tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. Az engedélyt
mindig elérhető helyen kell tartani és az ellenőrzésre illetékes személy felhívására fel kell
mutatni!
(2)11
A behajtási engedély ellenőrzésére a Rendőrség, a Közterület Felügyelet valamint a
közterület kezelője jogosult.
(3) Amennyiben valaki az engedély érvényességi ideje alatt egy éven belül több mint két esetben
megszegi a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra vonatkozó szabályokat, az eljáró
ellenőrző szerv kezdeményezésére a behajtási engedélyét be kell vonni.
(4) Tettenérés esetén a helyszínen eljáró ellenőrző szerv a behajtási engedély elvételére jogosult,
amelyet három munkanapon belül köteles az közterület kezelője részére megküldeni.
(5) Az elvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) A behajtási engedélyt vissza kell vonni, ha a behajtási engedély tulajdonosa vagy birtokosa:
a) engedélyhez való jogosultsági feltételei megváltoznak
b) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja
c) az engedélyt jogosulatlannak átruházza
d) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást valósít meg.
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(7)12
(8)13
Hatályba léptető rendelkezés
10. §
(1) E rendelet kihirdetését követően 2012. február 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a
jegyző gondoskodik.
Vác, 2012. január 19.

Fördős Attila s.k.

dr. Maruszki Gábor s.k.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS
Vác Város Önkormányzata a Közlekedési Koncepcióban és a Közlekedési Programban célul
tűzte ki a gépjármű forgalom lehetőség szerinti visszaszorítását. A közlekedési ágak közül
prioritást élvez a gyalogos közlekedés és a közösségi közlekedés. A gépjármű forgalom
csökkentésének egyik lehetősége a korlátozott forgalmú övezetek kijelölése. E cél megvalósítása a
Főutca-Főtér Programmal megkezdődött. Első eleme a Főutca-Főtér Program I. üteme volt, mely
2006. szeptemberében készült el. Második elemének a Főutca-Főtér Program II/1. üteme
tekinthető, melynek átadására várhatóan 2012. január 31-ig sor kerül.
A korlátozott forgalmú övezet 2006. ősze óta mindennapjaink része. Az övezet használatának
rendjét a közútkezelő meghatározta, és e szerint üzemeltette, de rendeleti szabályozás nem
történt. A korlátozott forgalmú övezet kibővítésével – és az eltelt évek tapasztalatai alapján –
szükséges az övezet használati rendjének rendeleti szintű szabályozása. Ez a szabályozás
elsősorban az övezetek igénybevételének jogcímét, a behajtás rendjét szabályozza annak
érdekében, hogy a területeken a megjelenő gépjármű forgalom a lehető legkisebb mértékű legyen,
a várakozás (parkolás) a területen megszűnjön, illetőleg időtartama minimálisra csökkenjen. E
mellett a rendelet felhatalmazást ad az ellenőrzésre jogosult szervezeteknek, hogy a szabályokat
megszegők, illetve be nem tartókkal szemben hathatós intézkedéseket tegyenek és rászorítsák a
behajtásra jogosultakat a rendeletben meghozott szabályok betartására.

A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 2016. január 22én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
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1. sz. melléklet a 3/2012. (I.20.) önkormányzati rendelethez14
KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETEK
1. övezet: Március 15. tér a Rév köz – Káptalan utca – Széchenyi utca – Szarvas köz – Bécsi
kapu – Hajnik Pál utca – Eszterházy utca 2-4. sz. ingatlan telekhatára által határolt
terület
2. övezet: Eszterházy utca az Ady Endre sétánytól az Eszterházy utca 2-4. számú ingatlan
telekhatáráig, valamint a Katona Lajos utca teljes hosszában
3. övezet: Széchenyi utca a Március 15. tértől a dr. Csányi László körútig, valamint a Görgey utca
a Széchenyi utcától a Piac utcáig
4. övezet: Piac utca a Káptalan utcától a Zichy Hippolyt utcáig
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2. számú melléklet a 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelethez 15
KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSI ENGEDÉLY DÍJA
Lakossági:
Az első gépjármű tekintetében:

Ingyenes

Minden további gépjármű tekintetében:

2.500 Ft /hó/gépjármű

rendszámhoz kötött:

2.000 Ft/hó/gépjármű

Intézményi:
csoportos (maximum 10 autóig):

6.000 Ft/hó

Vállalkozói:
rendszámhoz kötött
az első gépjármű tekintetében:

1.000 Ft/hó/gépjármű

Minden további gépjármű tekintetében:

5.000 Ft/hó/gépjármű

csoportos (maximum 10 autóig):

15.000 Ft/hó

Ideiglenes:
általános:

5.000 Ft/nap/gépjármű

lakossági áruszállítás:

200 Ft/nap/gépjármű

lakossági ideiglenes:

1.000 Ft/hó/gépjármű

esküvői (csak a menyasszonyi autó), rendezvényi:
Rendkívüli behajtási engedély:
Szállítói rendszám nélküli behajtási engedély
(csak a IV. övezetre érvényes):

Ingyenes
1000 Ft/nap/gépjármű
1000 Ft/hó/szállító

A fenti díjak nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Legkisebb engedélyezhető behajtási engedély időintervallum az 1 hónap (kivétel az ideiglenes
engedély). A díj számítása során a kérelem beadásának hónapja, a beadás napjától függetlenül
egész hónapnak számít. Ezek idő előtti leadása, lemondása esetén visszatérítés nem igényelhető.
Amennyiben az érvényes behajtási engedéllyel rendelkező jármű forgalmi rendszám változása,
gépjármű cseréje miatt az engedély módosítását, engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén
cseréjét kéri, akkor azt illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése figyelembe
vételével térítésmentesen teheti meg.
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3. sz. melléklet a 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelethez16

KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETEKBEN
KIJELÖLT VÁRAKOZÓHELYEK
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1. számú függelék a 3/2012.(I.20.) önkormányzati rendelethez17
Illeték bélyeg helye
3000 Ft
Iktatószám:

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM KORLÁTOZOTT FORGALMÚ
ÖVEZETBE
(Kérjük olvashatóan, nyomtatott, nagybetűvel kitölteni!)
NÉV:
CÍM:
TELEFON:
A KÉRELEM TÍPUSA (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Lakossági

Vállalkozói / Intézményi

Ideiglenes

Az a személy vagy szervezet kaphat aki, amely
ingatlana, bérleménye csak és kizárólagosan a
korlátozott forgalmú övezetből közelíthető
meg gépjárművel. Ezen gépjárművek sem
várakozhatnak, illetve állhatnak meg a téren
(csak a ki-beszállás időtartamára), a járművel
be kell hajtsanak az ingatlan területére. Egy
ingatlanra csak annyi engedély adható ki, ahány
gépjármű az ingatlan területén parkolni tud.
Társasház esetében a kérelmet a közös
képviselőnek ellen kell jegyeznie vagy a
lakóközösség minden egyes tagjának alá kell
írnia.

A korlátozott forgalmú övezetben lévő
vállalkozások és intézmények ezen engedély
alapján végezhetik az áruszállítást, fel- és
lerakodást, ügyintézést, stb. A vállalkozói
behajtás vasárnap és ünnepnap kivételével
9:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00 óráig
engedélyezett maximum 30 perc várakozási
idő igénybevételével.

Az a személy vagy szervezet kaphat aki, amely
ingatlana, üzlete, bérleménye gépjárművel a
korlátozott forgalmú övezetből közelíthető meg,
tölthető fel, látható el (pl.: bútor-, tüzelő-, vagy
áruszállítás). Az ideiglenes engedélyek csak
korlátozott időszakra (1-1 napra, órára) kérhetők.
Lakossági ideiglenes behajtási engedélyt az a
személy vagy szervezet kaphat, aki, amely
ingatlana, üzlete, bérleménye gépjárművel kizárólag
a korlátozott forgalmú övezetből közelíthető meg
és arra gépjárművel nem lehet behajtani. Lakossági
ideiglenes behajtási engedély alapján kizárólag az
engedélyen szereplő célállomás előtt engedélyezett
a várakozás max. 20 perc várakozási idő
igénybevételével. Egyéb rendezvényekhez és a
házasságkötéshez (kizárólag a menyasszonyi autó
részére) szükséges behajtás is ezen engedélytípus
alapján történik.

JÁRMŰ ADATAI:
tulajdonos / üzembentartó:
forgalmi rendszám:
típus:
CÉLÁLLOMÁS:
A BEHAJTÁS IDŐPONTJA:
év
hó
kezdete:
vége:
A BEHAJTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM INDOKOLÁSA:

nap

óra

A kérelemhez benyújtandó kötelező mellékletek:
-

3.000,-Ft illetékbélyeg
az állandó bejelentett lakhelyet igazoló okmány vagy az üzlethelyiség használatára vonatkozó okirat
a kérelmező, mint tulajdonos vagy üzembentartó nevére és címére szóló érvényes forgalmi engedély

Dátum: …………………………………………….

…………………………….

10

1

módosította a 8/2012.(II. 17) számú önkormányzati rendelet
kiegészítette a 17/2014. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet
3
módosította a 4/2016. (I.22.) sz. önkormányzati rendelet
4
kiegészítette a 8/2012. (II.17.) sz. önkormányzati rendelet
5
kiegészítette a 37/2015. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendelet
6
módosította a 8/2012. (II.17.) sz. önkormányzati rendelet
7
módosította a 4/2016. (I. 22.) sz. önkormányzati rendelet
8
módosította a 4/2016. (I. 22.) sz. önkormányzati rendelet
9
módosította a 4/2016. (I. 22.) sz. önkormányzati rendelet
10
módosította a 4/2016. (I. 22.) sz. önkormányzati rendelet
11
módosította a 67/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet
12
hatályon kívül helyezte 24/2012. (V. 18.) sz. számú önkormányzati rendelet
13
hatályon kívül helyezte 24/2012. (V. 18.) sz. számú önkormányzati rendelet
14
módosította a 67/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet
15
módosította a 4/2016. (I. 22.) sz. önkormányzati rendelet
16
kiegészítette a 17/2014. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet
17
módosította a 67/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2014. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet
2

