
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1 

Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött beh ajtás rendjér ől 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A rendelet célja a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében 
lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának 
megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása. 

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem 
értve a közúti személyszállító járművet – (továbbiakban: jármű), amelynek megengedett 
legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett 
területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni. 

(4)2 A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett, a 2. 
melléklet szerinti útszakaszokra terjed ki. 

(5)3 A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére: 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, 

a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben 
tartott tehergépkocsira, 

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

települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi 
hibaelhárításhoz használt) tehergépkocsira, 

e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást 
vagy tisztítást végző tehergépkocsira, 

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira, 
 g) tehergépkocsi-vezetői és autóbusz-vezetői oktatás és vizsgáztatás során használt 3,5 

tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekre a Wesselényi 
utcában, valamint a Mészáros Lázár út Wesselényi utca és Rákóczi út közötti szakaszán. 

(6) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél 
nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.  

 
2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti 

közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) 
bekezdésének megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni. 

(2)4,5 A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás 
hatálya alá tartozó járművel kizárólag a Hatvan város jegyzője által kiállított behajtási 
engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, 
felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet 
szabályozza, az eljárás során az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet és a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

                                                 
1 A 10/2016. (IV. 1.), 3/2018. (I. 26.), 41/2020. (XII. 18.), 4/2021. (I. 28.), 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított egységes szerkezet.  
2 Módosította: 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. szeptember 3-tól. 
3 Módosította: 41/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. február 15-től. 
4 Módosította: 41/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2021. február 15-től. 
5 Módosította: 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. február 15-től. 



 
3. § (1)1 A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. A behajtási 

engedély iránti kérelmet írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell 
benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatalban. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, 
üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a 
súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik. 

(2) Engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása 
esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély 
kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kérni. 

(3) Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők: 
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 

be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható 
meg, 

b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött 
megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve 
telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben 
megjelölt saját ingatlanán belül - garázsban, udvaron - helyezi el, 

c) a jármű behajtásához közérdek fűződik, vagy 
d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az 

építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem 
oldható meg. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a 
kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell. 

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben 
foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor bemutatja, vagy a 
kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja. 

(6)2 Hatvani lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve hatvani székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező jogi személy részére az engedély kiadásának feltétele, hogy helyi 
adó hátralékkal ne rendelkezzen. 

(7) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul 
teljesülnek, a jegyző a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon 
belül adja meg. 
 

4. § A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni: 
a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét, 
b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező 

az engedély kiadását kéri, 
c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám), esetleg helyrajzi 

számát, 
d) a kérelemben meg kell jelölni a 3. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott 

valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell, 
e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri, 
f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), amennyiben a járművet – a 

vonatkozó jogszabályok szerint - nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más 
azonosításra alkalmas módon kell meghatározni, 

g) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú 
függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely 
járműkategóriába tartozik. 

 

                                                 
1 Módosította: 41/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2021. február 15-től. 
2 Módosította: 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. február 15-től. 



5. § (1) Az engedély az engedélyben meghatározott kezdőnaptól az engedélyben 
megjelölt határidőig érvényes. Az engedély  érvényessége a kiadástól számított 1 nap, 1 hét, 
1 hónap vagy 1 év lehet. 

(2) Napi érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt napra. Heti érvényesség: 
érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő és további 6 napra. Havi érvényesség: érvényes 
a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon 
napjáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjáig. Éves 
érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő év (hónapját és 
számát tekintve) ugyanazon napjáig. 

(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül 
érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei 
már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni 
kell. 

 
6. §1 
 
7. § (1)2 A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség, a Hatvani Polgármesteri 

Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya. 
(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a 

behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, 
kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását. 

(3) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható 
fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a 
gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell 
tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia. 

(4) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő 
behajtásra jogosít fel. 

(5) Az engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható fel. 
 

8. § A Hatvan Kártyához kapcsolódó behajtási engedély matrica adható a Kölcsey Ferenc 
utca lezárt szakaszára történő behajtásra annak a természetes és jogi személynek, jogi 
személyiség nélküli jogalanyoknak, aki/amely az Apafi, Bethlen Gábor, Bocskai István, 
Czóbel Béla, Damjanich, Dézsmaszéki, Esze Tamás, Forgács Simon, Gábor Áron, Gedeon 
Béla, Görgey, Hatvany Lajos, Kert, Kiss Ernő, Kosztolányi, Kölcsey Ferenc, Május 1., Móra 
Ferenc, Radnóti Miklós, Tompa Mihály. Váci Mihály, Vasvári Pál, Veres Péter, Zöldfa, 
Mészáros Lázár, Rákóczi út páros oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás útig, Robert 
Bosch úton állandó lakóhellyel, illetve székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik. Ezen 
behajtási engedély matrica alkalmazására a Hatvan Kártyáról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A kiadott behajtási engedély matrica  tárgyévre és az 
azt követő év január 31. napjáig érvényes. 

 
9. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. 
(2)3 

 
Hatvan, 2016. február 25. 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 3. § a). Hatályos: 2022. szeptember 3-tól. 
2 Módosította: 41/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2021. február 15-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 3. § b). Hatályos: 2022. szeptember 3-tól. 



1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
Hatvan Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással érintett 

közutak használatához  

 
Gazdasági társaságok esetében:  
Igénylő neve: 
Telefon: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adóigazgatási azonosító száma: 
Aláírásra jogosult: 

 
Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: 
Igénylő neve: 
Telefon: 
Lakcíme: 
Születési hely és idő: 
Személyi igazolvány száma: 
Vállalkozói igazolvány száma: 

 

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület: 

A megközelítendő ingatlan pontos címe - ennek hiányában helyrajzi száma: 

A behajtási engedély érvényességének kérelmezett időtartama: év hó naptól év hó napig: 

A gépjármű forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/azonosítója: 

A jármű megengedett legnagyobb össztömege:  

Jármű KRESZ szerinti besorolása: 
 
A behajtási engedély kiadását a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjéről szóló rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi 
indokok alapján kérem: 
 
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolom: 
 
Hatvan, ………………………….. 
 
 
 

kérelmező (cégszerű) aláírása 



 
2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez1 

 

A súlykorlátozást el őíró közúti jelz őtáblákkal jelzett útszakaszok 

1. Apafi utca, 

2. Bajcsy-Zsilinszky út, 

3. Baross Gábor utca, 

4. Báthori István utca, 

5. Csaba utca, 

6. Hajós Alfréd utca, 

7. Ifjúság utca, 

8. Kastélykert utca, 

9. Kisfaludy utca, 

10. Kölcsey Ferenc utca, 

11. Május 1. utca. 

12. Mészáros Lázár út, 

13. Móra Ferenc utca, 

14. Pázsit utca, 

15. Thurzó utca, 

16. Vécsey utca, 

17. Wesselényi utca, 

18. Zöldfa utca. 

 

                                                 
1 Módosította: 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. szeptember 3-tól. 


