
  
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 

a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behaj-
tási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§. (1) bekez-
désének második mondata, 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a járművek közlekedé-
sének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendje vonatkozásában az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Tárgyi hatály 

1.  § 
 

(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 
a) minden olyan járműre, járműszerelvényre (továbbiakban: jármű) amelynek megengedett legna-

gyobb össztömege a 3,5, illetve 7,5 tonnát meghaladja 
b) a „Súlykorlátozás” - a táblán megjelölt 3,5 illetve 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel 

(járműszerelvénnyel) közlekedni tilos - tábla közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó útszakaszokra 
történő behajtásra feljogosító hatósági szerződések megkötésének és felhasználásának rendjé-
re. 

Személyi hatály 
2.  § 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű-tulajdonosra és 

üzemeltetőre, aki rendelkezik 3,5 valamint 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművel és Balassagyarmat város közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett 
önkormányzati útra hajt be. 

 
Területi hatály 

3.  § 
 

(1)  A „Súlykorlátozás" - a táblán megjelölt 3,5 illetve 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (jár-
műszerelvénnyel) közlekedni tilos – táblával jelzett területen.  

(2) A (1) bekezdésben meghatározott súlykorlátozó tábla alá „kivéve  engedéllyel" kiegészítő táblát kell 
kihelyezni. 

 
4. § 

 
(1)  A Rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:  

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, 
polgári és katasztrófavédelem, valamint a NAV szervezete által üzemben tartott, 

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző, 
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó, 
d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulla-

dékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz hasz-
nált), 

e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztí-
tást végző, 

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira, 
g) menetrend szerint közlekedő autóbuszra. 

 
A hatósági szerződés megkötésének kezdeményezése 

5. § 
 

(1) A Képviselő-testület az 1. § szerinti hatósági szerződés megkötésére, megszüntetésére vonatkozó 
hatáskört a polgármester gyakorolja az e rendeletben meghatározottak szerint. 

 



(2) A hatósági szerződés megkötése kérelem alapján történik. Az 1. számú melléklet szerinti kérelmet 
azon magánszemély vagy cég nyújtja be az Önkormányzathoz akinek a tulajdonában illetve üze-
meltetésében van(nak) az(ok) a gépjármű(vek) amivel a súlykorlátozású övezetbe  meghatározott 
céllal be kíván hajtani. A  2. számú melléklet szerinti kérelmet az a súlykorlátozással érintett terüle-
ten lévő ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell benyújtani az Önkormányzathoz akinek 
az ingatlanának megközelítése csak a súlykorlátozással érintett utakon keresztül közelíthető meg 
és előre nem ismert a szállítást végző gépjármű. A 3. számú melléklet szerinti kérelmet azon ma-
gánszemély vagy cég nyújtja be, aki egyszeri alkalommal kíván a súlykorlátozással érintett övezet-
be meghatározott céllal behajtani. 

    
A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemei 

6. § 
A hatósági szerződés tartalmazza, hogy 
(1)  mely jármű(vek)re vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas mó-

don),amennyiben a jármű adatai nem ismertek a megközelítendő ingatlan pontos adatait (a cég 
adatait) és a 2. számú melléklet szerinti kérelmek esetén a kért 2. típusú behajtási engedély szá-
mát.  

(2) a forgalmi engedélyben üzembentartóként, (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét 
(székhelyét), 

(3) a szerződés érvényességi idejét, 
(4) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre a szerződés vonatkozik. 

 
A hatósági szerződés megkötése 

7. § 
 

(1) A hatósági szerződés megkötése iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási tilalom 
hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre vonatkozóan a kérelmező a 
hatósági szerződés megkötését igényli. A hatósági szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 
 

(2) Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a helyrajzi szám, vagy a házszám megadására. 
 

(3) Amennyiben az adott helyrajzi számon/házszámon nyilvántartott ingatlanra - a megközelítési lehe-
tőségek számából adódóan - több, a 3. §-ban foglalt súlykorlátozási tilalom vonatkozik, a kérelem-
ben pontosan meg kell jelölni, hogy az adott ingatlan tekintetében a kérelmező mely súlykorlátozási 
tilalommal érintett útszakaszra igényli a hatósági szerződés megkötését. 

 
(4) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a jár-

művet - a vonatkozó jogszabályok szerint - nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonítás-
ra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni továbbá, a járműnek a megengedett legna-
gyobb össztömegét, típusát valamint azt, hogy a jármű közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsola-
tos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik. 

 
(5) A 2. számú melléklet szerint kérelmet benyújtók esetében meg kell adni a kért behajtási engedélyek 

számát. 
A hatósági szerződés időtartama 

8. § 
 

A hatósági szerződés több napos igénybevétel esetén maximum egy évre köthető. 
 

 
A hatósági szerződés megszűntetésre 

9. § 
 

(1) Az ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület-felügyelők) 
kezdeményezésére a Polgármester jogosult szerződésszegés esetén a hatósági szerződés meg-
szüntetésről intézkedni.  

 



(2)  Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az 
engedély használatának e Rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyo-
san megszegi. 

  
A hatósági szerződés felhasználása 

10. § 
 

(1) A hatósági szerződést a kérelmező magánszemély vagy cég köteles a szerződés lejáratáig meg-
őrizni. 

(2) A behajtásra jogosító eredeti behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a 
szélvédőn) kell elhelyeznie. 

(3) A szerződésről és behajtási engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható 
fel. 
 

Egyszeri behajtási engedély 
11. § 

 
 Az egyszeri igénybevétel esetén a 3. számú melléklet szerint benyújtott kérelem alapján a meghatá-
rozott napon történő be- és kihajtásra szóló 3. típusú behajtási engedély kerül kiállításra.  

 
 

Záró rendelkezések 
12. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
15/2014 (VI.02.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2015. március hó 01. napján 
 
 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 
 
 



1. számú melléklet 

Kérelem 

A hét és fél tonnánál / három és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással 

érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezését szabályozó hatósági szerződés meg-

kötésének kezdeményezésére 

 

A kérelmező 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

A gépjármű 

- forgalmi rendszáma:  .........................................................................................................  

- össztömege:  .........................................................................................................  

- jármű típusa (jármű kategória): .............................................................................................. 

  

A kérelem benyújtásának indoka: 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállí-
tása, be- és kirakodása másként nem oldható meg; 

b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton közelíthető meg (A megfelelő 
rész aláhúzandó!) 

 

A behajtással érintett 

- ingatlan megnevezése: 
 

(pontos cím, hrsz.) 

- útvonal meghatározása: 
 

A behajtás tervezett időpontja, időtartama: 
 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban és az út 

tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezett-

séggel tartozik! 

 

Balassagyarmat, 20………………………………  

 

 
kérelmező 

Figyelem!. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani kérelmet, úgy az 
összes gépjárműre vonatkozóan a kérelemben kért adatokat a kérelem mellékleteként be kell csatolni. 

 

 



 

 

 

2. számú melléklet 

Kérelem 

A hét és fél tonnánál / három és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással 

érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezését szabályozó hatósági szerződés meg-

kötésének kezdeményezésére 

 

A kérelmező 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

 

A kérelem benyújtásának indoka: 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg; 

b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton közelíthető meg (A 
megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

A behajtással érintett 

- ingatlan megnevezése: 
 

(pontos cím, hrsz.) 

- útvonal meghatározása: 
 

A behajtás tervezett időpontja, időtartama: 
 
 A kért behajtási engedély száma  

 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban és az út 

tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezett-

séggel tartozik! 

 

Balassagyarmat, 20………………………………  

 

 
kérelmező 



 

 

3. számú melléklet 

Kérelem 

A hét és fél tonnánál / három és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással 

érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezésére 

 

A kérelmező 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

 

A kérelem benyújtásának indoka: 

a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállí-
tása, be- és kirakodása másként nem oldható meg; 
a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton közelíthető meg (A megfelelő 
rész aláhúzandó!) 

 

A behajtással érintett 

- ingatlan megnevezése: 
 

(pontos cím, hrsz.) 

- útvonal meghatározása: 
 

A behajtás tervezett időpontja: 
 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban és az út 

tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezett-

séggel tartozik! 

 

Balassagyarmat, 20………………………………  

 

 
kérelmező 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. típusú behajtási engedély 

 

 BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 Sorszám:… /20… 

 

 BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 
 
Az engedély tulajdonosa a …..számú hatósági szerződésben foglaltak sze-
rint jogosult Balassagyarmat város ….. 7,5(3,5t) tonna súlykorlátozású út-
jaira behajtani 20. ……  terjedő időszakban. 
 

 ……frg. rendszámú …… típusú  
 gépkocsi részére 

 
 Az engedély a meghatározott időszakban érvényes! 

 
Balassagyarmat: 20….  ………….. 

 
________________ 

                      Medvácz Lajos 
polgármester 

 
 

Jelen behajtási engedély a …….. számú hatósági szerződés alapján került 
kiadásra.



 

 

 

2. típusú behajtási engedély 

 
 

 BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 Sorszám: … /20… 

 

 BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 
 
Az engedély tulajdonosa a …..számú hatósági szerződésben foglaltak sze-
rint jogosult Balassagyarmat város ….. 7,5(3,5t) tonna súlykorlátozású út-
jaira behajtani 20…. ……  terjedő időszakban. 
 

…..(cégnév)Balassagyarmat, …út ….sz. alatti telephelyére (üzletébe) me-
netlevél szerint igazolhatóan árut szállító gépkocsi részére  
 Az engedély a meghatározott időszakban érvényes! 

 
Balassagyarmat: 20...  ………….. 

________________ 
                                         Medvácz Lajos 

polgármester 
 

Jelen behajtási engedély a …….. számú hatósági szerződés alapján került 
kiadásra.



 

 

 

3. típusú behajtási engedély 

 

 BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 Sorszám: … /20 … 

 

 EGYSZERI BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 
 
Az engedély tulajdonosa jogosult Balassagyarmat város ….. 7,5(3,5t) tonna 
súlykorlátozású útjaira behajtani 20... ……  napján …céllal. 
 

 ……frg. rendszámú …… típusú  
 gépkocsi részére 

 
 Az engedély csak a meghatározott napon érvényes! 

 Az engedély tulajdonosa a behajtás során az útban és az út tartozékaiban okozott károkért 

a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik! 

  

 
Balassagyarmat: 20….  ………….. 

 
________________ 

                                        Medvácz Lajos 
polgármester 

 

 

Jelen behajtási engedély a …….. számú hatósági szerződés alapján 
került kiadásra. 


