Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
46/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a történelmi belváros közlekedési rendjéről
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásról és
a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a történelmi belvárosban a gépjárműforgalom által okozott káros
hatások mérséklődjenek, a belvárosi utcák, terek motorizált forgalma csökkenjen, a
gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonsága növekedjen.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) Ezen rendelet területi hatálya kiterjed a korlátozott forgalmú történelmi belváros
teljes területére, melyet a következő közterületek alkotják:
a) Bajcsy tömbbelső
b) Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
c) Bajcsy-Zsilinszky utca 11 – 19.
d) Bródy Sándor utca (Széchenyi István utca – Városfal utca között)
e) Dobó István tér
f) Dobó István utca
g) Dr. Hibay Károly utca
h) Dr. Sándor Imre utca
i) Érsek utca
j) Erzsébet udvar
k) Eszterházy tér
l) Fazola Henrik utca
m) Foglár György utca
n) Gárdonyi Géza tér
o) Gerl Mátyás utca
p) Jókai Mór utca
q) Jókai tömbbelső
r) Maczky Valér utca
s) Pori sétány
t) Széchenyi István utca (Eszterházy tér – Csiky Sándor utca között)
u) Szent János utca
v) Szúnyog köz

w) Tinódi Sebestyén tér
x) Végvári vitézek tere
y) Zalár József utca 1 – 9.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a korlátozott forgalmú belváros
területén belül gépjárművet használ.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) beléptető rendszer: a Bajcsy-Zsilinszky utcában kialakított egyirányú, mozgó fizikai
akadállyal ellátott jármű beléptető állomás;
(2) elektronikus kártya: az elektronikus kulcs egy fajtája. Olyan mágneskártya, amely a
korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az
arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontját;
(3) elektronikus kulcs: a korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének
nyitásával lehetővé teszi az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva
annak időpontját;
(4) Engedélyező: Eger Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete;
(5) gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros
kerékpár;
(6) gépjárműtároló: egy vagy több gépjármű telken belüli elhelyezésére szolgáló
helyiség;
(7) szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda, panzió és
egyéb szálláshely;
(8) szerviz-szolgáltatás: javító, karbantartó építőipari tevékenység folytatása, üzembe
helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás;
(9) telephely: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 7. §-a szerinti fogalmak, ami lehet székhely, telephely,
fióktelep;
(10) változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem
meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára;
(11) vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek
bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás
kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi
magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény.

II. Fejezet
Közlekedési és behajtási rend
4. A korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendje
4.§
(1) A korlátozott forgalmú belvárosban a 3. melléklet szerinti forgalmi rend az
érvényes.
(2) A korlátozott forgalmú belváros területén a megengedett legnagyobb haladási
sebesség 20 km/óra.
(3) A korlátozott forgalmú belváros területén belül a Dobó István tér fokozottan
korlátozott övezetnek minősül, ahova lakossági, vállalkozási-intézményi,
áruszállítási célú, szálláshely-szolgáltató számára adható, díjmentesen adható eseti
behajtási engedélyek birtokában sem lehet behajtani.
5.§
(1) A Dobó István tér 5-11. szám által határolt terület, a Széchenyi István utca 11.
számtól a Csiky Sándor utcáig terjedő szakaszon kijelölt, a Zalár József utca 1. és a
Gerl Mátyás utca 2. szám előtti „Gyalog- és kerékpárút" védelmét fizikai
akadályokkal is biztosítani kell.
(2) Az Eszterházy tér, 4567 helyrajzi számú, parkosított felületén kijelölt „Gyalogút”
területének védelmét fizikai akadályokkal is biztosítani kell.
(3) A Jókai és a Bajcsy tömbbelsőbe, az Erzsébet udvarba 10.00-20.00 óra között
behajtani és ott közlekedni csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet. A „Gyalog- és
kerékpárút” területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is
biztosítani.
(4) A Végvári vitézek terére 10.00-05.00 óra közötti időszakban behajtani és ott
közlekedni csak gyalogosan és kerékpárral lehet. A „Gyalog- és kerékpárút”
területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani.
6.§
(1) A korlátozott forgalmú belváros közterületein várakozni 10.00-20.00 óra között – a
kijelölt várakozóhelyeken kívül – tilos!
(2) Kijelölt várakozóhely: Bajcsy-Zsilinszky u. 1. előtt, Eszterházy tér, a Foglár György
és a Bródy Sándor utca közötti 4579 hrsz-ú közút, Dobó István tér 7-9. sz. mögötti
terület.
7.§
(1) A korlátozott forgalmú belváros területén áruszállítást legfeljebb 7,5 tonna
össztömegű gépjárművel lehet végezni.
(2) A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű csak rendkívüli esetben, eseti
útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgalmú belváros területére.
(3) A súlykorlátozás alól további kivétel: a 22 tonna össztömeget meg nem haladó,
útvonal engedély alapján a Zalár utcai belépési pont és a 4905 hrsz-ú ingatlan
között közlekedő tehergépkocsi.

5. A korlátozott forgalmú belvárosba történő behajtás általános szabályai
8.§
(1) A korlátozott forgalmú belváros területére gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval,
lassújárművel és segédmotoros kerékpárral behajtani, ott tartózkodni és várakozni
– a rendeletben felsorolt esetek kivételével – csak az Engedélyező engedélyével,
behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, a rendeletben és a behajtási
engedélyben meghatározott feltételekkel.
(2) A korlátozott forgalmú belváros területére az áruszállító gépjárművek 05.00 óra és
10.00 óra között – a rendeletben foglalt feltételek betartása mellett– behajtási
engedély nélkül is behajthatnak. Ezen időszak alatt a beléptető rendszer fizikai
akadálya nem üzemel. Az áruszállító gépjárműveknek a korlátozott forgalmú
belváros területét 10.00 óráig el kell hagyniuk.
9. §
(1) A belépési pontok és a beléptető rendszer által elfoglalt területek, és annak
környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan
fotón, vagy filmen rögzíti a be-, és kilépőket, leolvassa és tárolja a be-, és kihajtó
járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját. A felvételeket,
rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak a rendeletben
foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni.
10. §
(1) A behajtási engedélyt az Engedélyező adja ki.
(2) A behajtási engedély típusai:
a) lakossági behajtási engedély;
b) vállalkozási-intézményi behajtási engedély,
c) ideiglenes behajtási engedély, mely:
ca) áruszállítási célú;
cb) szálláshely-szolgáltatónak adható;
cc) díjmentesen adható eseti;
cd) díjfizetéshez kötött eseti;
ce) vis maior esemény miatt adható.
(3) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2.
mellékletben meghatározott dokumentumok bemutatásával és csatolásával. Az
Engedélyező a kérelmet az 1 napra szóló engedélyek esetén annak beérkezésétől
számított 3 munkanapon belül, az egy hetet meghaladó időtartamra szóló
engedélyek esetén 15 napon belül bírálja el.
11. §
(1) A behajtásra jogosult járművek azon a ponton léphetnek be a korlátozott forgalmú
belváros területére, ahonnan az úti céljuk a legrövidebb úton elérhető.
(2) Elektronikus kártya csak az Eszterházy tér, a Széchenyi István utca, BajcsyZsilinszky utca 1., Bajcsy tömbbelső, Érsek utca, Szent János utca, Foglár György

utca, Bródy Sándor utca, Pori sétány megnevezésű közterületre számozott
ingatlanok esetén igényelhető.
(3) Ha a kérelmező a korlátozott forgalmú belváros területére történő behajtáshoz
elektronikus kártyát is kap, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes
behajtási engedéllyel együtt használható.
(4) Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona.
(5) Igény esetén elektronikus kulcsot kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet az elektronikus kulcs
költségeinek megtérítése ellenében. Az elektronikus kulcsot minden év január 31.
napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes.
12. §
(1) Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a
gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel.
(2) A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül
az Engedélyező részére vissza kell adni.
(3) Tilos az elektronikus kártyát megrongálni, jogosulatlan személynek átengedni.
Tilos az elektronikus kártyát másik elektronikus kártyához tartozó vagy
elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni.
(4) A behajtási engedélyt a járműben, a szélvédő mögött jól látható helyen kell
elhelyezni. E kötelezettség vonatkozik a kijelölt várakozóhelyen várakozó
gépjárművekre is.
(5) A korlátozott forgalmú belváros területén belül egy változó rendszámra szóló
behajtási engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat.
13. §
(1) Az elektronikus kártya elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az
Engedélyezőnek. Elektronikus kártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a
pótlásért az 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni.
(2) A jogosultság megszűnését követő 15 napon belül, a behajtási engedélyt és az
érintőkártyát az Engedélyezőnek vissza kell adni.
III. Fejezet
A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély visszavonásának és
megtagadásának szabályai
6. Engedélyhez nem kötött behajtás
14. §
(1) Behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00.00-24.00 óra között:
a) a megkülönböztető fény - és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművek;
b) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a büntetésvégrehajtási szervezet, valamint pénzszállítást végző cégek azonosításra
alkalmas, jelzéssel ellátott gépjárművei;

c) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművei;
d) a közüzemi szolgáltatók, tevékenységük végzésének idejére;
e) a közműtulajdonosok, karbantartás vagy hibaelhárítás céljából;
f) a közegészségügyi, köztisztasági, közútkezelői, városüzemeltetési feladatokat
ellátó gépjárművek;
g) a sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott, várakozási engedéllyel (KRESZ 161. ábra)
megjelölt személygépkocsi;
h) a korlátozott forgalmú belváros területén felnőtt- és gyermek háziorvos
tevékenységet végző, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei;
i) a betegszállító gépjárművek;
j) a halottszállító gépjárművek;
k) a korlátozott forgalmú belváros területére
rendelkező személyeket szállító gépkocsik;

mozgássérült

igazolvánnyal

l) a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek;
m) vis maior esemény kapcsán kármentés és kárenyhítés érdekében eljáró
gépjárművek.
(2) A 14. § (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni
az Engedélyezőt adategyeztetés, elektronikus kártya igénylése céljából.
(3) A 14. § (1) bekezdésben felsoroltak a korlátozott forgalmú belváros területén belül
csak a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak.
7. Lakossági behajtási engedély
15. §
(1) Legfeljebb egy éves időtartamra, kérelemre adható az 1. mellékletben rögzített díj
megfizetése ellenében behajtási engedély és elektronikus kártya arra a járműre,
amelynek üzembentartója, vagy tulajdonosa, céges autó esetén kizárólagos
használója a korlátozott forgalmú belváros területén belül:
a) lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik;
b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan
tulajdonosa vagy állandó lakója nem kért behajtási engedélyt;
c) gépjárműtároló tulajdonjogával rendelkezik;
d) gépjárműtároló bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik és a tulajdonos
nem kért behajtási engedélyt.
(2) A 2. mellékletben foglaltak alapján igazolt tulajdonokra behajtási engedély csak egy
jogcímen - tulajdon, használat, hasznosítás, bérlet - adható.
(3) Ha a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az
ingatlan tulajdonos is behajtási engedély kérelemmel él, a tartózkodási helyre
tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül.
(4) Ha a behajtási engedély gépjárműtároló bérleti jogviszonyára tekintettel került
kiadásra, és a gépjárműtároló tulajdonosa is behajtási engedély kérelemmel él, a
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(5) Lakossági behajtási engedély csak meghatározott forgalmi rendszámra adható ki.
(6) Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez
alól a több beállóval rendelkező gépjárműtároló, ahol a díjfizetés szempontjából
minden beálló külön gépjárműtárolónak minősül.
8. Vállalkozási-intézményi behajtási engedély
16. §
(1) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése
ellenében, kérelemre adható behajtási engedély és elektronikus kártya azon
vállalkozás, egyéni vállalkozó, állami-, önkormányzati-, társadalmi-, vagy egyházi
szervezet számára, amely a korlátozott forgalmú belváros területén, a saját
ingatlanán, vagy bérelt üzlethelyiséghez, területhez tartozó olyan telephellyel
rendelkezik, amelyen a gépjárműtárolást biztosítani tudja.
(2) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése
ellenében kérelemre adható maximum 20 darab, változó forgalmi rendszámra szóló
behajtási engedély, és elektronikus kártya az Eszterházy Károly Főiskola részére
külön megállapodás alapján.
(3) A 16. § (1) bekezdésében foglaltakon túl legfeljebb egy éves időtartamra, kérelemre
adható maximum 5 db, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély és
elektronikus kártya Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére
protokoll eseményre érkezők behajtásának biztosítása céljából.
(4) A vállalkozás, vagy az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további
jogcímeken is jogosult behajtási engedély igénylésére.
9. Ideiglenes behajtási engedélyek:
Áruszállítási célú behajtási engedély
17. §
(1) A korlátozott forgalmú belváros területére az áruszállítást elsődlegesen az
áruszállítási időben, azaz 05.00 óra és 10.00 óra között kell megvalósítani.
(2) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése
ellenében, kérelemre adható behajtási engedély és elektronikus kártya azon, a
korlátozott forgalmú belváros területén belül telephellyel rendelkező gazdasági
társaságok és egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez
áruszállítás szükséges és az áruszállítást az áruszállítási időben megvalósítani
bizonyítottan nem képesek. Áruszállítási célú behajtási engedély kizárólag
romlandó áru, gyógyszerkészítmény és élelmiszer szállítására adható.
(3) Telephelyenként 2 db, forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1.
mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében.
(4) A 17 §. (3) bekezdésben foglaltakon túl telephelyenként egy darab, változó forgalmi
rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj
megfizetése ellenében.

(5) A korlátozott forgalmú belváros területére behajtani a nyári időszámítás alatt 16.0020.00 óra között áruszállítási céllal nem lehet, kivéve a Gárdonyi Géza térre a 7. §
(3) bekezdése szerint.
(6) A kiadott behajtási engedélyért és az elektronikus kártyáért, annak szabályszerű
használatáért az engedélyes felel.
10. Ideiglenes behajtási engedélyek:
Szálláshely-szolgáltatók számára adható behajtási engedély
18. §
(1) Legfeljebb egy éves időtartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése
ellenében, kérelemre adható változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély
és elektronikus kártya, a korlátozott forgalmú belváros területén belül telephellyel
rendelkező szálláshely-szolgáltatók részére, a szállóvendégek behajtása érdekében.
(2) A szálláshely-szolgáltatók 2 darab behajtási engedélyt és elektronikus kártyát
igényelhetnek. Szálláshely-szolgáltatók további behajtási engedélyt, és elektronikus
kártyát igényelhetnek abban az esetben, amennyiben a gépjárműveket saját vagy
bérelt területen belül képesek elhelyezni.
11. Ideiglenes behajtási engedélyek:
Díjmentesen adható eseti behajtási engedély
19. §
(1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen:
a) az út- és közműszolgáltatók által vagy megbízásából, ilyen minőségükben
végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a
munkavégzés időtartamára;
b) a jegyespár kérelmére, a Városháza megközelítéséhez a házasságkötés napjára 3
darab, változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély, melyet az
anyakönyvvezető ad át;
c) a mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára,
betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek
esetében.
(2) A díjmentes eseti behajtási engedély a 19 § (1) bekezdés b) pontja kivételével csak
meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.
12. Ideiglenes behajtási engedélyek:
Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély
20. §
(1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható:
a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek;
b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek;
c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei;
d) rendezvények,
gépjárművek;

események

alkalmával

a

lebonyolításban

közreműködő

e) futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei;
f) taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjárművek;
g) érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző kisvonat
részére.
(2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó
gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az
engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni.
(3) Változó forgalmi rendszámra vállalkozónként csak egy behajtási engedély, és
elektronikus kártya adható.
13. Ideiglenes behajtási engedélyek:
Vis maior esemény miatt történő behajtás
21. §
(1) A kérelmezőt a korlátozott forgalmú belváros területére vis maior esetén a behajtás
okának, a gépjármű rendszámának, a gépjármű üzembentartójának, a
megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult az
Engedélyező beengedni.
IV. Fejezet
A behajtási engedély megtagadása és visszavonása
14. A behajtási engedély megtagadásának esetei
22. §
(1) Nem adható behajtási engedély:
a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre 7. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott kivételekkel;
b) ügynöki tevékenység végzésére, a gépjárműből történő kereskedelmi,
szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez
kötődő behajtás kivételével;
c) ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek;
d) ha a kérelmező nem csatolta a rendeletben előírt dokumentumokat;
e) ha az Engedélyező a behajtási engedélyt visszavonta és az 1 éves időszak még
nem telt le;
f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelete szerinti, 3, 1 és 0
környezetvédelmi
osztályba
sorolt,
abszolút
nem
környezetbarát
gépjárművekre.
15. A behajtási engedély visszavonásának szabályai
23. §
(1) A rendeletben foglalt szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet
ellenőrzi és szankcionálja a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A

behajtási engedély és elektronikus kártya visszavonására, letiltására az Engedélyező
jogosult.
24. §
(1) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási
engedély jogosultja részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei
megváltoztak.
(2) A behajtási engedély 1 éves visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély
jogosultja
a) az engedélyt, vagy az elektronikus kártyát, vagy annak adatait meghamisítja;
b) az engedélyt, vagy az elektronikus kártyát jogosulatlan személy részére
átruházza, vagy másnak átadja;
c) az elektronikus kártyát szándékosan megrongálja;
d) hamis engedélyt, vagy elektronikus kártyát használ;
e) az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt
használja, és másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya
nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja;
f) jelen rendeletben rögzített behajtási vagy várakozási szabályokat adott naptári
évben tíz alkalommal megszegte.
(3) Ha a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való
jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől,
bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még
hátralévő időre az időarányos díj nem jár vissza.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
25. §
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről szóló 12/1991. (VI.12.)
önkormányzati rendelete, valamint a "VÁR-ZÓNA" közlekedési rendjéről szóló 11/1997.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Dr. Kovács Luca
Eger Megyei Jogú Város
Jegyzője

1. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
A behajtási engedélyek jelzése, bruttó díja
Díj
kategória
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Jelzése

Bruttó díj

színe

összege

L
zöld
L
zöld
L
zöld
V
kék
V
kék
Á
sárga
Á
sárga
Á
sárga
SZ
narancs
I
piros
I
piros
I
piros
I
piros
I
piros

Jogcím

4.000,- Lakossági behajtási engedély meghatározott
Ft/db/év forgalmi rendszámra
8.000,- Lakossági
behajtási
engedély
második
Ft/db/év gépjárműre meghatározott forgalmi rendszámra
20.000,- Lakossági behajtási engedély cégautó esetében
Ft/db/év meghatározott forgalmi rendszámra
20.000,- Vállalkozási-intézményi behajtási
Ft/db/év meghatározott forgalmi rendszámra

engedély

20.000,- Vállalkozási-intézményi behajtási
Ft/db/év változó forgalmi rendszámra

engedély

30.000,- Áruszállítási célú behajtási
Ft/db/év forgalmi rendszámra

engedély

egy

60.000,- Áruszállítási célú behajtási engedély egy
Ft/db/év forgalmi rendszámra, 7,5 t fölötti gépjárműre
100.000,- Áruszállítási célú behajtási engedély változó
Ft/db/év forgalmi rendszámra
12.000,- Szálláshely-szolgáltatás
behajtási
Ft/db/év változó forgalmi rendszámra

engedély

3.000,- Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi
Ft/db/nap rendszámra 3,5 t alatti gépjárműre
5.000,- Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi
Ft/db/hét rendszámra 3,5 t alatti gépjárműre
Ideiglenes behajtási engedély 3,5 t alatti,
20.000,- szerviz-szolgáltatás, őrző-védő, futár- és
Ft/db/év csomagküldő, taxi és ételfutár egy forgalmi
rendszámra
50.000,- Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi
Ft/db/hét rendszámra 3,5 t és 7,5 t közötti gépjárműre
70.000,- Ideiglenes behajtási engedély egy forgalmi
Ft/db/hét rendszámra 7,5 t fölötti gépjárműre
1.000,- Ft Elektronikus kártya díja

2. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok
(1) A behajtási engedély kérelmet a Városüzemeltetési Irodán rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az igénylőnek mindazokat az
adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok
bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható.
A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező jogosult másolatot készíteni. A
behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok
bemutatása meg nem történt.
(2) A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez a formanyomtatvány
benyújtásán túl a következő érvényes okmányok szükségesek:
a) személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély;
b) a gépjármű forgalmi engedély;
c) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy kártya;
d) bejelentett lakcím hiányában az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentum.
(3) A vállalkozási-intézményi, áruszállítási és szálláshely-szolgáltatási behajtási
engedély iránti kérelemhez a formanyomtatvány benyújtásán túl a következő
érvényes okmányok, dokumentumok szükségesek:
a) a gépjármű forgalmi engedély
b) a működési engedély;
c) vállalkozói igazolvány;
d) cégkivonat;
e) helyiség, gépjárműtároló, bérlete esetén a bérleti szerződés;
f) az áruszállítási időn túli behajtás indokát alátámasztó dokumentum;
g) helyszínrajz a telephelyen rendelkezésre álló parkolókról.
(4) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez a
formanyomtatvány benyújtásán túl a következő érvényes okmányok,
dokumentumok szükségesek:
a) a gépjármű forgalmi engedély
b) a működési engedély;
c) vállalkozói igazolvány;
d) cégkivonat;
e) ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum;
f) a megrendelő nevét, címét, valamint a megközelítendő ingatlan címét igazoló
dokumentum.

3. melléklet a 46/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

