Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2010. ( II.15. ) rendelete
a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról
(egységes szerkezetbe foglalva)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 2. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*1

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet járműforgalmat korlátozó területi hatálya a Sétálóutca 2.§ (1) bekezdésében
meghatározott térrészére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, akinek/amelynek a védett
övezetben engedéllyel gépjárműve közlekedik.
Általános rendelkezések
2.§*2
(1) A rendelet alkalmazásában védett övezet Sátoraljaújhely történelmi városközpontjában a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ) 14.§ (1) bekezdésének n.) pontja szerint „Mindkét irányból
behajtani tilos” jelzőtáblával és a KRESZ 14.§ (14) bekezdése szerint „Kivéve engedéllyel”
kiegészítő táblával jelölt terület, ahová a behajtás továbbá ahol a várakozás feltételekhez
kötött.
(2) A védett övezetben az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők gépjárművei,
valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra
sebességgel közlekedhetnek.
(3)E rendelet alkalmazásában:
a) személygépkocsi: legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű,
személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül
legfeljebb 8 állandó ülőhely van.
b) kistehergépkocsi: legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű
teherszállítás céljára készült gépkocsi.
c) közepesen nehéz tehergépkocsi: legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb
össztömegű teherszállítás céljára készült gépkocsi.
d) nehéz tehergépkocsi: 7500 kg-nál nagyobb össztömegű, két- vagy többtengelyes
teherszállítás céljára készült gépkocsi.
e) gazdálkodó: a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 3.§ (1) bekezdés 2-4.
pontjában meghatározott vállalkozók, államháztartási szervezetek és – a
lakásszövetkezetek és a társasházak kivételével – egyéb szervezetek, amelyek az
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adott területen cégjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett székhellyel, telephellyel
vagy fióktelephellyel rendelkeznek.

3.§
A védett övezetben gépjárművel közlekedni – kivéve a 4.§-ban felsorolt gépjárműveket –
kizárólag állandó behajtási engedély és beléptető kártya vagy meghatározott esetre, illetve
időtartamra kiadható ideiglenes behajtási engedély és beléptető kártya (a továbbiakban:
behajtási engedély) birtokában lehet az engedélyben meghatározott feltételekkel, útvonalon
és időtartam alatt. A behajtási engedélyt a Polgármester átruházott hatáskörben,
önkormányzati hatósági jogkörben adja ki.
4.§*3
A védett övezetben behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és feladataik ellátásának idejéig
várakozhatnak az alábbi gépjárművek:
a) a rendvédelmi szervek (rendőrség, polgári védelem, vám- és pénzügyőrség, büntetésvégrehajtási szervezet, hivatásos önkormányzati tűzoltóság),
b) az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat, a Polgármesteri Hivatal azonosításra alkalmas
jelzéssel ellátott gépjárművei,
c) az út és közmű (ÉMÁSZ, Posta, Vízmű) építésére vagy fenntartására, köztisztasági
feladat ellátására szolgáló, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek,
d) a városnéző „kisvonat”.

A védett övezetbe állandó behajtási engedéllyel és belépőkártyával
való belépés esetei
5.§*4
(1) Lakossági behajtási engedély
a) a védett övezettel határos ingatlan lakossági tulajdonosának, használójának, a
tulajdonában lévő, lakcímére bejegyzett személygépkocsijával történő behajtás
engedélyezett, amennyiben a területen, saját udvarán parkolási lehetőséggel
rendelkezik. A jogosultak száma az ingatlanon lévő parkolóhelyek és garázsok számát
nem haladhatja meg. Lakásonként egy behajtási engedély kiadására kerülhet sor,
egyszeri behajtási engedély megfizetése mellett.
A lakossági behajtási engedély az engedélyben megjelölt – védett övezet területén
kívüli – várakozóhely megközelítésére és elhagyására, valamint a védett övezetben az
ingatlana előtt 06:00 – 09:00 óráig legfeljebb 30 perc időtartamú egyszeri várakozásra
jogosít.
b) a védett övezettel határos lakossági ingatlan tulajdonosának, használójának, a
tulajdonában lévő, lakcímére bejegyzett személygépkocsijával 06:00 – 09:00 óráig
történő behajtásra és az ingatlana előtt legfeljebb 30 perc időtartamú egyszeri
várakozásra jogosít, amennyiben az ingatlanon parkolási lehetőség nem biztosítható.
Lakásonként egy behajtási engedély kiadására kerülhet sor.
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(2) Gazdálkodói behajtási engedély
a) a védett övezettel határos ingatlan gazdálkodói tulajdonosának, használójának,
kezelőjének, a tulajdonában lévő személygépkocsijával történő behajtás esetén
behajtás engedélyezett, amennyiben a területén parkolási lehetőséggel (saját/bérelt)
rendelkezik. A behajtási engedélyek száma az ingatlanon lévő parkolóhelyek számát
nem haladhatja meg.
A gazdálkodói behajtási engedély az engedélyben megjelölt – védett övezet területén
kívüli – parkolóhely megközelítésére és elhagyására, valamint a védett övezetben az
ingatlana előtt naponta 06:00 – 09:00 óráig legfeljebb 30 perc időtartamú egyszeri
várakozásra jogosít.
A gazdálkodói behajtási engedély kiadásának feltétele az 1. számú mellékletben
szereplő költségtérítés megfizetése.
b) a védett övezettel határos valamely ingatlan gazdálkodói tulajdonosának,
használójának, kezelőjének, a tulajdonában lévő személygépkocsijával –
munkanapokon 06:00 – 09:00 óráig történő behajtásra és az ingatlana előtt legfeljebb
30 perc időtartamú egyszeri várakozásra jogosít, amennyiben az ingatlanon parkolási
lehetőség nem biztosítható. Telephelyenként egy behajtási engedély kiadására
kerülhet sor.
A gazdálkodói behajtási engedély kiadásának feltétel az 1. számú mellékletben szereplő
költségtérítés megfizetése.
(3) Áruszállítási behajtási engedély
a) Áruszállítási behajtási engedélyt kérelemre – személygépkocsival vagy kis
tehergépkocsival történő behajtásra – a védett övezettel határos ingatlan gazdálkodói
tulajdonosa, használója, kezelője kaphat amennyiben gazdasági tevékenysége külső
szállító által rendszeres áruszállítást igényel, és az áruszállítást a Kossuth tömb belső
felől nem tudja biztosítani.
b) Az áruszállítási behajtási engedély munkanapokon 06:00 – 09:00 óra közötti
időtartamon belül az engedélyben megjelölt belépési kapun a védett övezetbe való
behajtásra és ott az engedélyben megjelölt helyen legfeljebb 30 perc időtartamú
várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő
üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – jelezni kell.
c) A behajtási engedély kiadásának feltétele az 1. számú mellékletben szereplő
költségtérítés megfizetése.
(4) Szervizszolgáltatási behajtási engedély
a) Szolgáltatási behajtási engedélyt kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben lakossági
vagy közterületi hibaelhárítást végez (víz-gáz-fűtés-hűtőgép-villanyszerelés) és
tevékenységéhez szállítóeszköz szükséges,
b) A szervizszolgáltatási behajtási engedély 06:00 – 09:00 óráig, illetve 18:00 – 20:00 óra
közötti időtartamon belül a védett övezetbe személygépkocsival vagy kis
tehergépkocsival való behajtásra és az ott azonos helyen legfeljebb 1 óra időtartamú
várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő
üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – jelezni kell.
c) A behajtási engedély kiadásának feltétele az 1. mellékletben szereplő költségtérítés
megfizetése.
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Ideiglenes (eseti) behajtási – várakozási engedély
6.§
(1) Ideiglenes (eseti) szállításra szolgáló behajtási engedélyt kérelemre a legfeljebb 7,5 tonna
össztömegű tehergépkocsival történő behajtásra – a védett övezettel határos ingatlan
lakossági vagy gazdálkodói tulajdonosa, használója, kezelője kaphat az övezettel határos
ingatlanon történő építkezés, tüzelőanyag szállítás, stb. céljából. A várakozás időtartama
legfeljebb 60 perc lehet.
(2) Ideiglenes behajtási engedély adható a Rendezvénytéren vagy a Sétálóutcán tartandó, a
rendezvényt kiszolgáló, szállító 7,5 tonna összsúlyt meg nem haladó gépjárművek részére.
A várakozás időtartama legfeljebb 60 perc lehet.
(3) Ideiglenes behajtási engedély adható egy alkalomra történő behajtásra legfeljebb 3
személygépkocsi – a területen belül lévő, gépjárműhasználatot is igénylő szolgáltatás
(esküvő, keresztelő) igénybevétele céljából. A várakozás időtartama legfeljebb 60 perc
lehet.
7.§
Az ideiglenes behajtási engedély érvényessége az engedélyben megjelölt időtartamra szól. Az
ideiglenes behajtási engedély kiadásának feltétele valamennyi a 6.§-ban meghatározott
esetben a kaució megfizetése, amelyet a kérelmező a beléptető kártya átadása után visszakap.

8.§*5
A polgármester átruházott hatáskörben engedélyezheti a 7,5 tonna összsúlyt meghaladó
gépjármű behajtását, feltéve ha:
a) az övezeten belül történő építkezés esetén az építkezéssel összefüggő szállítás 7,5
tonna összsúly alatti járművel nem lehetséges,
b) az övezeten belül rendezvény szervezése esetén a rendezvény kiszolgálása 7,5 tonna
összsúly alatti járművel nem lehetséges (pl. darus tehergépkocsi).
9.§
(1) Nem adható behajtási engedély ügynöki tevékenység végzésére, járműből történő
árusításra, vagy egyéb, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység
végzésére.
(2) A védett övezetben lévő azon intézmények, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások
részére, ahova/ahonnan konkrét, rendszeres áruszállítás nem történik, csak eseti,
meghatározott időtartamra szóló behajtási engedély adható.
A behajtási engedély kiadására vonatkozó általános szabályok
10.§
(1) A behajtási engedély iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.
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(2) A formanyomtatvány tartalmazza:
a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, természetes személyazonosító adatait,
bejelentett lakóhelyét és tartózkodási helyét; jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság esetén a szervezet cégjegyzék szerinti elnevezését,
székhelyét, telephelyét, a cégjegyzésre jogosult személy nevét, a cégbejegyzés számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) a gépjármű típusát,
d) a gépjármű forgalmi engedélyének számát,
e) a gépjármű össztömegét,
f) az igényelt behajtási engedély típusát,
g) a behajtási engedélyhez való jogosultság meglétét igazoló dokumentumokat, vagy
nyilatkozatot,
h) a behajtás helyét.
(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni, vagy bemutatni az
engedélyhez való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat vagy annak másolatát.
11.§*6
(1) A védett övezetbe való állandó behajtási engedély az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az érintett személygépkocsi rendszámát,
b) áruszállítást végző jármű rendszámát,
c) a jogosultság önkormányzati rendelet szerinti meghatározását,
d) a jogosultság közterületi lehatárolását,
e) a jogosultság önkormányzati rendelet szerinti időtartamra történő korlátozását.
(2) A behajtási engedély lehet:
a) egy éves időtartamra szóló (rendszeres behajtási engedély)
b) egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamra szóló (ideiglenes behajtási engedély).
(3) A behajtási engedély a gépjármű első szélvédője mögé, teljes terjedelmében kívülről jól
látható módon kell elhelyezni.
A behajtási engedély visszavonásának szabályai
12.§*7
(3) A behajtási engedély visszavonásának van helye, ha
a) a jogosult az engedélyhez való jogosultság feltételeivel nem rendelkezik,
b) a jogosult az engedélyben meghatározott feltételekről eltérő közlekedést, várakozást
valósít meg,
c) a jogosult a várakozás kezdetét jól látható módon nem jelzi
d) a jogosult az elektromos automata pollert nem rendeltetésszerűen használja,
e) a jogosult az engedélyt, kártyát más személy részére átadja.”
(4) A behajtási engedély visszavonására a polgármester átruházott hatáskörben jogosult.
Amennyiben a Rendőrség, illetve a közterület-felügyelő a hatósági ellenőrzés során az (1)
bekezdésben meghatározottakról tudomást szerez, vagy észleli, azt jelzi a hatáskör
gyakorlójának.
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Záró rendelkezések
13.§*8
(1) H.k.
(2) Jelen rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.
(3) Hk.
Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.
Címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
Polgármester

Lezárva: 2017.szeptember 28.
Hiteles!
Bakos Tóth Ildikó
Szervezési referens
Megjegyzés:
*1 Az R. bevezető részét módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*2 Az R. 2.§ (3) bekezdését módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*3 Az R. 4.§-át módosította a 19/2011.(IX.15.) rendelet és a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati
rendelet.
*4 Az R. 5.§-át módosította a 16/2011.(V.24.) rendelet
*5 Az R. 8.§-t módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*6 Az R. 11.§ (1)-(2) bekezdését módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*7 Az R. 12.§ (1) bekezdését módosította a 11/2011.(III.18.) rendelet.
*8 Az R. 13.§ (1) bekezdését módosította a 32/2010.(IX.09.) rendelet, (3) bekezdését hatályon
kívül helyezte a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*9 Az R. 1. mellékletét módosította a 16/2011.(V.24.) rendelet.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének *9
a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról szóló
9/2010. (II.15.) rendelet
1. melléklete

Kérelmezők

Díjtétel (Ft)
Napi

Havi

Éves

Lakossági állandó behajtási engedély, beléptető
kártya

-

-

2.000,-

Gazdálkodói állandó behajtási engedély,
beléptető kártya (a pénzintézetek kivételével)

-

-

2.000,-

Áruszállítást végzők, szerviz-szolgáltatók

-

-

2.000,-

Sétáló
utcán
telephellyel
rendelkező
pénzintézet /pénzszállító biztonsági gépkocsi
sétáló utcai behajtása esetén/ időkorlátozás
nélküli belépéssel és legfeljebb 60 perc
várakozással

-

-

120.000,-

Csomagküldő
szolgálat
gépjárműve
időkorlátozás nélküli belépéssel és legfeljebb 30
perc várakozással

-

-

20.000,-

Ideiglenes behajtási engedély kiadása előtt
kaució letétele (a beléptető kártya visszaadása
után a kaució visszajár)

4.000,-

-

-

