
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi közutak forgalmi rendjéről 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) második mondat, 8. § (1) bekezdés a) pont, 

8. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (2) bekezdés, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

I. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja Bélapátfalva Város területén 

a) a forgalmi rend egységesítése, továbbá a parkolni szándékozó járművek számára megfelelő 

várakozási helyek kijelölése, 

b) az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak (a továbbiakban: közutak) 

állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, valamint a 

közlekedés biztonságának növelése. 

II. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Bélapátfalva Város Önkormányzatának közigazgatási 

területén a közutakra és helyi várakozóhelyekre. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjére. 

III. Forgalmi rend 

3. § 

(1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott közutak forgalmi rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. 

(3) A helyi közutak forgalmi rendjét a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentős 

változása esetén, de legalább ötévenként a közút kezelője felülvizsgálja és szükség esetén 

módosítja. 

(4) A rendelet hatálya alatti közutakon a KRESZ szabályai szerint kell közlekedni. 

(5) A forgalmi rend módosítására vonatkozó javaslatok, kérelmek évente két alkalommal kerülnek 

megtárgyalásra. Kivételt képeznek ez alól azok a halaszthatatlan forgalmi rend változtatások, 

amelyek késedelméből balesetveszély, vagy félreértelmezhető forgalmi helyzet származik. 

IV. Várakozási helyek kijelölése 

4. § 

A 2. melléklet tartalmazza Bélapátfalva Város belterületén 

a) a kijelölt várakozó helyeket, és befogadó kapacitásukat, 

b) tehergépkocsik és autóbuszok számára, időkorlátozás nélkül kijelölt várakozási helyeket. 

 



 

V. Súlykorlátozási szabályok 

5. § 

(1) Bélapátfalva Város belterületén, a 3. mellékletben meghatározott „közlekedési zónákban”, 

valamint közutakon a megadott össztömeget meghaladó járművekkel közlekedni tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott zónákban illetve közutakon a tilalmat a „Súlykorlátozás” – a 

táblán megjelölt 8 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) – közlekedni tilos 

tábla jelzi. 

(3) A második bekezdésben meghatározott súlykorlátozó tábla alá „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblát kell elhelyezni. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott súlykorlátozás alá tartozó járművekkel, a megadott 

területeken kizárólag Bélapátfalva Város Önkormányzata által kiállított behajtási engedély 

birtokában lehet közlekedni. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott súlykorlátozás nem vonatkozik 

a) a fegyveres erők, a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a 

büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által 

üzemben tartott, 

b) a katasztrófaelhárítást és baleseti mentést ellátó, 

c) műszaki és baleseti mentést ellátó, 

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, a települési 

hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz 

használt), 

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

f) külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárművekre, 

g) Bélapátfalva Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gépjárművekre. 

6. § 

(1) A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (4. 

melléklet) egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű 

üzembentartója (tulajdonosa) nyújthatja be (továbbiakban: kérelmező). 

(2) Behajtási engedély egy adott járműre adható ki, az e rendelet által előírt feltételek fennállásának 

megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan nyújt be 

behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre 

vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön behajtási 

engedélyt kell kiadni. 

(3) A behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott 

önkormányzati úton közelíthető meg és 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, 

be- és kirakodása másként nem oldható meg, vagy 

b) az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, 

lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye helyi cím és gépjármű tulajdonosa, 

használója a járművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi 

el, 

c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és 

egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg. 



(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor 

megfelelően igazolnia kell. 

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt 

tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek 

bemutatja, vagy a kérelméhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli. 

(6) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjármű tulajdonosának a gépjárműadóról szóló 

1991.évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs Bélapátfalva Város 

Önkormányzata felé, vagy törvény alapján a gépjárműadó tekintetében adómentességet élvez. A 

behajtási engedély kiadása előtt a gépjárműadó megfizetését az eljáró ügyintéző ellenőrzi. 

7. § 

Az engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni: 

a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét, 

b) jogi személy esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, 

cégjegyzék számát, a képviselő nevét és elérhetőségét, 

c) a behajtási tilalom alá eső érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a 

kérelmező az engedély kiadását kéri, 

d) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám, helyrajzi szám), 

e) a kérelemben utalni kell a 6. § (3) bekezdésben meghatározott valamely feltétel fennállására és 

azt röviden meg kell indokolni, 

f) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri, 

g) a kérelemben fel kell tüntetni 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. A kérelem elbírálásához szükséges adat a 

járműnek a megengedett legnagyobb össztömege és az, hogy a jármű a közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. (II.03.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú a 

közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik. 

8. § 

(1) A Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának 

felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Jegyzőre ruházza át 

e rendeletben meghatározottak szerint. 

(2) A behajtási engedélyt kiadó határozat tartalmazza 

a) a jármű pontos megjelölését (forgalmi rendszámmal vagy más azonosításra alkalmas módon), 

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét, 

lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét vagy telephelyét, 

c) az e rendeletben foglalt – az engedély használatára vonatkozó előírások közül az adott járműre 

megállapított – szabályokat, 

d) az engedély érvényességi idejét, 

e) azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, 

f) a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit. 

(3) A behajtási engedély A5-ös méretű fekvő szövegelrendezésű lap (5. sz. melléklet), amely 

tartalmazza: 

a) az engedély sorszámát, 

b) a gépjármű azonosítási adatait, 



c) az engedély érvényességének idejét, 

d) a kiállítás dátumát, 

e) a jegyző aláírását és a hivatali bélyegző lenyomatát. 

9. § 

(1) A behajtási engedély kiadható 

a) meghatározott napon történő be- és kihajtásra, 

b) 7 napra, 

c) 30 napra, 

d) 1 évre. 

(2) 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 

engedélyezettnek az engedély kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – 

haladéktalanul értesíteni kell. 

(3) Azon jármű üzembentartója (tulajdonosa) részére, akinek Bélapátfalva Város közigazgatási 

területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi közutakon közelíthető meg, az 

engedély 1 évre kiadható. 

10. § 

(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, az önkormányzat ezen feladattal 

meghatalmazott munkatársa) kezdeményezésére a Jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és 

amennyiben indokot, határozatával visszavonhatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Jegyző akkor is gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az 

engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően vagy súlyosan 

megszegi. 

VI. Záró rendelkezések 

11. § 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen 20/2015 (X. 27.) önkormányzati 

rendelete 2015. november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a helyi közutak forgalmi 

szabályairól szóló 2/2007 (I. 30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Ferencz Péter 

polgármester 

Fehér Lászlóné 

címzetes főjegyző 

 



1. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X. 27.) 

önkormányzati rendeletéhez 

Bélapátfalva Város belterületi közútjainak forgalmi rendje 

I. A gépjárművek elsőbbségének szabályozása 

1. Az útcsatlakozás „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott (KRESZ 11. ábra): 

1.1 Apátság út és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt az Apátság út. 

1.2 Bocskai István utca és a Vörösmarty Mihály utca csatlakozása (169 hrsz. mellett). Alárendelt 

a Bocskai István utca. 

2. Az útcsatlakozás „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott (KRESZ 9. ábra): 

2.1 Akácfa utca és a Mártírok utca csatlakozása. Alárendelt Akácfa utca. 

2.2 Alkotmány utca és a 1017/63 hrsz.-ú út csatlakozása. Alárendelt Alkotmány utca. 

2.3 Apátság út és a temető melletti parkoló csatlakozása. Alárendelt a parkoló felőli út. 

2.4 Arany János utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozása. Alárendelt az Arany János utca. 

2.5 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása. Alárendelt a 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 25. felől. 

2.6 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és a II. Rákóczi Ferenc utca csatlakozása. Alárendelt Bajcsy-

Zsilinszky Endre utca. 

2.7 Bartók Béla utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Bartók Béla utca. 

2.8 Bartók Béla utca és a Mártírok utca csatlakozása. Alárendelt Mártírok utca. 

2.9 Bocskai István utca és a Bocskai István utca csatlakozása. Alárendelt a Bocskai István utca 

40. felől. 

2.10 Bocskai István utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Bocskai István utca. 

2.11 Bocskai István utca és a Vörösmarty Mihály utca csatlakozása (89 hrsz. mellett). Alárendelt 

Vörösmarty Mihály utca. 

2.12 Damjanich János utca és a Bocskai István utca csatlakozása. Alárendelt Damjanich János 

utca. 

2.13 Dózsa György utca és a Hársa utca csatlakozása. Alárendelt Dózsa György utca. 

2.14 Gyár utca és a IV. Béla út csatlakozása (1016/2 hrsz. mellett). Alárendelt Gyár utca. 

2.15 Gyár utca és a IV. Béla út csatlakozása (1001/7 hrsz. mellett). Alárendelt Gyár utca. 

2.16 Gyár utca és a IV. Béla út csatlakozása (1001/8 hrsz. mellett). Alárendelt Gyár utca. 

2.17 Hársas utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Hársas utca. 

2.18 Jókai Mór utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozása. Alárendelt a Jókai Mór utca. 

2.19 Jókai Mór utca és a Május 1 út csatlakozása. Alárendelt Jókai Mór utca. 

2.20 Jókai Mór utca és a Móricz Zsigmond utca csatlakozása. Alárendelt a Móricz Zsigmond 

utca. 

2.21 Jókai Mór utca és az Arany János utca csatlakozása. Alárendelt az Arany János utca. 

2.22 József Attila utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt a József A. utca. 

2.23 József Attila utca és a József Attila út 8. szám alatti lakótelep parkolójának csatlakozása. 

Alárendelt a parkoló. 



2.24 József Attila utca és a Szabadság utca csatlakozása. Alárendelt a József Attila utca. 

2.25 Kossuth Lajos utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt a Kossuth Lajos utca. 

2.26 Liszt Ferenc utca és a Vörösmarty Mihály utca csatlakozása. Alárendelt Liszt Ferenc utca. 

2.27 Május 1 út (629 hrsz.) és a Május 1 út (618 hrsz.) csatlakozása. Alárendelt Május 1 út (618 

hrsz.) 

2.28 Május 1 út és a Szabadság utca csatlakozása. Alárendelt a Szabadság utca. 

2.29 Május 1 út és az Ady Endre utca csatlakozása. Alárendelt Ady Endre utca. 

2.30 Mártírok utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása. Alárendelt Mártírok utca. 

2.31 Marx Károly utca és a Bocskai István utca csatlakozása. Alárendelt Marx Károly utca. 

2.32 Marx Károly utca és a Damjanich János utca csatlakozása. Alárendelt Damjanich János 

utca. 

2.33 Marx Károly utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Marx Károly utca. 

2.34 Móricz Zsigmond utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozása. Alárendelt a Móricz Zsigmond 

utca. 

2.35 Petőfi Sándor utca és a Béke utca csatlakozása (940/4 hrsz. mellett). Alárendelt Béke utca. 

2.36 Petőfi Sándor utca és a Béke utca csatlakozása (934 hrsz. mellett). Alárendelt Béke utca. 

2.37 Petőfi Sándor utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Petőfi Sándor utca. 

2.38 Petőfi Sándor utca és az 1017/63 hrsz.-ú út csatlakozása (útkereszteződés alaprajzi vázlatát 

feltüntető kiegészítő táblával). Alárendelt 1017/63 hrsz.-ú út. 

2.39 II. Rákóczi Ferenc utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt II. Rákóczi Ferenc utca. 

2.40 II. Rákóczi Ferenc utca és az Apátság út csatlakozása. Alárendelt II. Rákóczi Ferenc utca. 

2.41 Rózsa utca és a Bocskai István utca csatlakozása. Alárendelt Rózsa utca. 

2.42 Rózsa utca és az Apátság út csatlakozása. Alárendelt Rózsa utca. (mindkét irány) 

2.43 Sport utca (967 hrsz.) és a Sport utca (986 hrsz.) csatlakozása. Alárendelt Sport utca (986 

hrsz.). 

2.44 Sport utca (986 hrsz.) és a 1017/63 hrsz.-ú út csatlakozása. Alárendelt Sport utca (986 

hrsz.). 

2.45 Szabadság utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt a Szabadság utca. 

2.46 Szabadság utca és a Szabadság utca 2. szám alatti lakótelep parkolójának csatlakozása. 

Alárendelt a parkoló. 

2.47 Széchenyi utca és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Széchenyi utca. 

2.48 Széchenyi utca és a Kossuth Lajos utca csatlakozása. Alárendelt Széchenyi utca. 

2.49 Táncsics Mihály utca és a 3 hrsz.-ú út csatlakozása. Alárendelt Táncsics Mihály utca. 

2.50 Táncsics Mihály utca és a Bocskai István utca csatlakozása (210/2 hrsz. mellett). Alárendelt 

Bocskai István utca. 

2.51 Táncsics Mihály utca és a Damjanich János utca csatlakozása. Alárendelt Damjanich János 

utca. 

2.52 Vasút utca (hrsz.: 865) és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Vasút utca. 

2.53 Vasút utca (hrsz.: 883) és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt Vasút utca. 

2.54 Vörösmarty Mihály utca és az Apátság út csatlakozása. Alárendelt Vörösmarty Mihály utca. 



2.55 IV. Béla út és IV. Béla út csatlakozása a támfal mögötti részről levezető szakasz, a 390 hrsz. 

előtti rész. Alárendelt a támfal mögül levezető szakasz. 

2.56 189 hrsz.-ú út és az Apátság út csatlakozása. Alárendelt 189 hrsz.-ú út. 

2.57 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 100 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása. Alárendelt a 

1007 hrsz.-ú közterület. 

2.58 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 105 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása. Alárendelt a 

1007 hrsz.-ú közterület. 

2.59 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 106 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása. Alárendelt a 

1007 hrsz.-ú közterület. 

2.60 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 112 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása. Alárendelt a 

1007 hrsz.-ú közterület. 

2.61 1017/63 hrsz.-ú út és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt 1017/63 hrsz.-ú út. 

2.62 3 hrsz.-ú út és a IV. Béla út csatlakozása. Alárendelt 3 hrsz.-ú utca. 

2.63 A temető melletti parkolóból kivezető útszakasz és a temető melletti hátsó út csatlakozása. 

Alárendelt a temető melletti hátsó út. 

3. „Szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra): 

3.1 Bocskai István utca 67/2 hrsz.-ú ingatlan mellett, a IV. Béla út felé. 

3.2 A temető melletti parkolóból kivezető útszakasz és a temető melletti hátsó út csatlakozása, az 

Apátság út felé. 

4. „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra): 

4.1 Bocskai István utca és a Rózsa utca csatlakozása, a Bocskai István úton a IV. Béla út felől. 

4.2 A temető melletti parkolóba vezető útszakasz és az Apátság út csatlakozása, a parkolóba 

vezető útszakaszon a parkoló felé. 

II. Tilalmi jelzőtáblák 

1. „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra): 

1.1 II. Rákóczi Ferenc utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása, a Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca felé. 

1.2 II. Rákóczi Ferenc utca és az 1007 hrsz.-ú közterület csatlakozása, a II. Rákóczi Ferenc utca 

felé. 

1.3 Sport utca (967 hrsz.) és a Sport utca (986 hrsz.) csatlakozása, a IV. Béla út felé. 

1.4 Sport utca és az Alkotmány utca csatlakozása, a Sport utca felé. 

1.5 Vasút utca és a József Attila utca csatlakozása, a IV. Béla út felé. 

1.6 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 106 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása, a 112 hrsz.-ú 

ingatlan felé. 

2. „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), 30 km/h-s sebességkorlátozás: 

2.1 Apátság út IV. Béla úti csatlakozásáról a II. Rákóczi Ferenc utca kereszteződésig terjedő 

útszakasz mindkét végén. 

2.2 Bocskai István utca Rózsa utca és Damjanich János utca csatlakozásai közötti szakasz mind 

két végén. 

2.3 József Attila utca IV. Béla úti csatlakozásától a 841 hrsz.-ú ingatlanig terjedő szakasz 

mindkét végén. 



2.4 Marx Károly utca IV. Béla úti csatlakozásától a Damjanich János utcai kereszteződésig 

terjedő útszakasz mindkét végén. 

2.5 Petőfi Sándor utca IV. Béla úti csatlakozásától a 1017/63 hrsz.-ú út csatlakozásáig terjedő 

útszakasz minkét végén. 

2.6 Szabadság utca IV. Béla úti csatlakozásától a 842 hrsz.-ú ingatlanig terjedő útszakasz 

mindkét végén. 

2.7 Táncsics Mihály utca mindkét végén. 

2.8 a 3. hrsz.-ú út IV. Béla úti csatlakozásától a „volt mészüzemi” vasúti átjáróig terjedő 

útszakasz mindkét végén. 

3. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 8 t súlykorlátozás, „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával: 

3.1 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca bevezető szakaszai. 

3.2 Bocskai István utca és a IV. Béla út csatlakozása, Bocskai István utca felé. 

3.3 Gyár utca bevezető szakaszai. 

3.4 Jókai Mór utca és a Május 1 út csatlakozása, Jókai Mór utca felé. 

3.5 József Attila utca és a IV. Béla út csatlakozása, József Attila utca felé. 

3.6 Kossuth Lajos utca IV. Béla út csatlakozása, Kossuth Lajos utca felé. 

3.7 Marx Károly utca és a IV. Béla út csatlakozása, Marx Károly utca felé. 

3.8 II. Rákóczi Ferenc utca bevezető szakaszai. 

3.9 Rózsa utca bevezető szakaszai. 

3.10 Szabadság utca bevezető szakaszai. 

3.11 Széchenyi utca és a IV. Béla út csatlakozása, Széchenyi  utca felé. 

3.12 Táncsics Mihály utca és a 3 hrsz.-ú út csatlakozása, Táncsics Mihály utca felé. 

3.13 Táncsics Mihály utca és a Bocskai István utca csatlakozása, mindkét utca felé. 

3.14 Vörösmarty Mihály utca és az Apátság út csatlakozása, Vörösmarty Mihály utca felé. 

4. „Súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra), 4 t súlykorlátozás, „Kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával: 

4.1 Petőfi Sándor utca bevezető szakaszain. 

5. „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra): 

5.1 Apátság út Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtti szakasza, 

az iskola oldalában. 

5.2 József Attila utca és IV. Béla út csatlakozása, a József Attila utcára vonatkozóan. 

5.3 A 0182-es hrsz.-ú, Apátsághoz vezető útnak a Temető utáni szakaszába csatlakozó 

mezőgazdasági földúttól kezdődően az apátság felé mindkét oldalra vonatkozóan, az útpadkára 

vonatkozó tilalom kiegészítő táblával. 

5.4 A 0182-es hrsz.-ú, Apátsághoz vezető útnak és a volt kőbánya bejáratához vezető út 

csatlakozásától kezdődően az apátság felé mindkét oldalra vonatkozóan, az útpadkára vonatkozó 

tilalom kiegészítő táblával. 

5.5 A 0182-es hrsz.-ú, Apátsághoz vezető útnak és a 0186-os hrsz.-ú út csatlakozásától 

kezdődően a bánya irányába vezető szakasz mindkét oldalra vonatkozóan, az útpadkára 

vonatkozó tilalom kiegészítő táblával. 



5.6 A volt kőbánya bejáratához vezető út mindkét oldalára vonatkozóan a 0182-es hrsz.-ú útba 

történő csatlakozásától a kőbánya irányába, az útpatkára vonatkozó tilalalom kiegészítő táblával. 

6. „Várakozni Tilos” (KRESZ 61.ábra): 

6.1 Petőfi Sándor utca bevezető szakaszai. 

6.2 Apátság út és a II. Rákóczi Ferenc utca csatlakozása, az Apátság út IV. Béla út felé vezető 

szakaszára vonatkozóan. 

III. Veszélyt jelző táblák 

1. „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra): 

1.1 Apátság út és IV. Béla út csatlakozása. 

2. „Útszűkület” (KRESZ 71. ábra): 

2.1 A temető melletti parkolóból kivezető útszakasz és a temető melletti hátsó út csatlakozása. 

3. „Veszélyes útkanyarulat balra” (KRESZ 64. ábra): 

3.1 Apátság út és IV. Béla út csatlakozása. 

4. „Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok”: 

4.1 Bocskai István utca és a Rózsa utca csatlakozása, a Bocskai István utcán a IV. Béla út felől. 

(KRESZ 67. ábra) 

4.2 Bocskai István utca 67/2 hrsz.-ú ingatlan mellett, a IV. Béla út felé. (KRESZ 66. ábra) 

IV. Utasítást jelző táblák 

1. „Kötelező haladási irány” (KRESZ 18. ábra): 

1.1 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és a Mártírok utca csatlakozása, a Bajcsy-Zsilinszky Endre 

utcára vonatkozóan a II. Rákóczi Ferenc utca felé. 

1.2 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása, a 318 hrsz.-ú 

ingatlan mellett a II. Rákóczi Ferenc utca felé. 

1.3 Sport utca (967 hrsz.) és a Sport utca (986 hrsz.) csatlakozása, Sport utca (986 hrsz.) felől 

Alkotmány utca felé. 

1.4 Vasút utca és a József Attila utca csatlakozása, a Vasút utcára vonatkozóan. 

V. Tájékoztatást adó táblák 

1. „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra): 

1.1 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és a IV. Béla út csatlakozása, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcára 

vonatkozóan. 

1.2 II. Rákóczi Ferenc utca és az Apátság út csatlakozása, a II. Rákóczi Ferenc utcára 

vonatkozóan a 1007 hrsz.-ú közterület felé. 

1.3 II. Rákóczi Ferenc utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása, a II. Rákóczi Ferenc 

utcára vonatkozóan a IV. Béla út felé. 

1.4 Sport utca és a IV. Béla út csatlakozása, a Sport utca felé. 

1.5 Vasút utca és a IV. Béla út csatlakozása, a Vasút utca felé (a József Attila utca 

csatlakozásáig). 

1.6 1007 hrsz.-ú közterület és a IV. Béla út 112 hrsz.-ú ingatlan előtti csatlakozása, a 106 hrsz.-ú 

ingatlan felé. 

2. „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra): 



2.1 Dózsa György utca és a Hársas utca csatlakozása, a Dózsa utcára vonatkozóan. 

2.2 Alkotmány utca és a 1017/63 hrsz.-ú út csatlakozása, az Alkotmány utcára vonatkozóan. 

2.3 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca csatlakozása, 313 hrsz.-ú 

ingatlan előtt, a 25-ös házszám felé. 

2.4 Május 1 út (629 hrsz) és a Május 1 út (618 hrsz) csatlakozása, a Május 1 út (618 hrsz) 

vonatkozóan. 

2.5 A temető melletti parkolóból kivezető útszakasz és az Apátság út csatlakozása, a temető 

melletti parkolóba vezető útra vonatkozóan. 

2.6 Hársas utca és a IV. Béla út csatlakozása, a Hársas utcára vonatkozóan. 

3. „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra): 

3.1 József Attila utca 834 hrsz.-ú ingatlan mellet. 

3.2 Sport utca 966 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

3.3 Temető melletti parkoló (0189/5 hrsz.). 

3.4 323 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület. 

3.5 800 hrsz.-ú közterület 801 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

3.6 840/1 hrsz.-ú közterületen 840/2-ú ingatlan előtt. 

3.7 840/1 hrsz.-ú közterületen 840/3 és 840/4 hrsz.-ú ingatlanok között. 

3.8 1007 hrsz.-ú közterület 100 – 105 hrsz.-ú ingatlanok előtt. 

3.9 1007 hrsz.-ú közterület 106 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

3.10 1007 hrsz.-ú közterület 111/1 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

3.11 1007 hrsz.-ú közterület 320/3 hrsz.-ú ingatlan mellet. 

4. „Lakott terület kezdete” (KRESZ 131. ábra): 

4.1 Apátság út. 

4.2 Petőfi Sándor utca. 

4.3 3 hrsz.-ú út. 

4.4 0171 hrsz.-ú út. 

5. „Lakott terület vége” (KRESZ 132. ábra): 

4.1 Apátság út. 

4.2 Petőfi Sándor utca. 

4.3 3 hrsz.-ú út. 

4.4 0171 hrsz.-ú út. 

VI. Forgalomtechnikai eszközök 

1. Forgalomtechnikai tükör: 

1.1 Apátság út és Rózsa utca kereszteződés 282 és 136 hrsz.-ú ingatlanok előtt. 

1.2 Liszt Ferenc utca 183 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

1.3 Szabadság utca 734 hrsz.-ú ingatlan előtt. 

VII. Útburkolati jelek 

1. Járműforgalom elől elzárt terület: 



1.1 1007 hrsz.-ú ingatlanon az 106 hrsz.-ú ingatlan előtt. 



2. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X. 27.) 

önkormányzati rendeletéhez 

Bélapátfalva Város belterületén kijelölt várakozó helyek 

Kijelölt várakozó hely 

helyrajzi száma: a természetben megtalálható: befogadó képessége: 

320 Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár mellett 6 személygépkocsi 

800 IV. Béla út 70., „Régi Hivatal” előtt 3 személygépkocsi 

840/1 József Attila utca, a 19-es számtól a IV. Béla útig 15 személygépkocsi 

(ebből 2 mozgáskor-

látozottaknak fenntartva) 

840/1 József Attila utcai lakótelep 33 személygépkocsi 

840/1 Szabadság utcai lakótelep 33 személygépkocsi 

967 Sport utca 3 (sportpálya) mellett 30 személygépkocsi 

2 autóbusz 

1007 A piactér előtt 17 személygépkocsi 

1007 A COOP ABC előtt 8 személygépkocsi 

1007 A Posta előtt 8 személygépkocsi 

1007 Az Általános Iskola előtt 11 személygépkocsi 

0189/5 A temető mellett 24 személygépkocsi 

(ebből 2 mozgáskor-

látozottaknak fenntartva) 

5 autóbusz 

47 Bölcsőde előtt 3 személygépkocsi 

1001/22 Egészségház 17 személygépkocsi (ebből 

4 orvosok számára 

fenntartva) 

 

Tehergépkocsik és autóbuszok számára kijelölt várakozási hely 

helyrajzi száma: a természetben megtalálható: 

719/1 A Május 1 úti buszmegállók mögötti közterületek 

1001/24 Az Egészségház mögötti terület 

 

 



3. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X. 27.) 

önkormányzati rendeletéhez 

Bélapátfalva Város belterületén súlykorlátozás alá eső közlekedési zónák és 

közutak 

 Közút neve Megengedett legnagyobb 

össztömeg 

I. sz. közlekedési zóna 

Arany János utca 8 t 

Jókai Mór utca 8 t 

Kossuth Lajos utca 8 t 

Móricz Zsigmond utca 8 t 

Széchenyi utca 8 t 

II. sz. közlekedési zóna 

Bocskai István utca 8 t 

Damjanich János utca 8 t 

Liszt Ferenc utca 8 t 

Marx Károly utca 8 t 

Táncsics Mihály utca 8 t 

Vörösmarty Mihály utca 8 t 

Egyéb zónába nem tartozó 

közutak 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8 t 

Gyár utca 8 t 

József Attila utca 8 t 

Petőfi Sándor utca 4 t 

II. Rákóczi Ferenc utca 8 t 

Rózsa utca 8 t 

Szabadság utca 8 t 

 

 



4. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X. 27.) 

önkormányzati rendeletéhez 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 

a súlykorlátozással érintett helyi közútra/útra történő behajtás engedélyezéséhez 

Természetes személy 

Igénylő neve: 

Születési helye: ideje (év, hó, nap): 

Lakóhelye: 

Tartózkodási helye: 

Telefonszáma: 

Gazdálkodó szervezet 

Neve: 

Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma: 

Cégjegyzésre jogosult neve: 

Főtevékenysége (TEÁOR szerint): 

Igénylő adószáma: 

Ügyintéző neve: Telefonszáma: 

A gépjármű üzembentartójának / tulajdonosának 

Neve: 

Címe: 

Elérhetősége: 

A gépjármű adatai 

A gépjármű forgalmi rendszáma: 

Forgalmi engedély száma: 

A gépjármű típusa, kategóriája: 

A gépjármű megengedett legnagyobb össztömege: 

 



A behajtással érintett 

ingatlan(ok) megnevezése: 

 

címe, hrsz.: 

 

Az útvonal meghatározása 

 

A behajtás tervezett időpontja, időtartama: 

20…. év ………………………………….. hó ……… napjától, 

20…. év ………………………………….. hó ……… napjáig. 

A kérelem benyújtásának oka1: 

A) A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut, rakományt szállítanak, és az 

áru, rakomány szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg. 

B) A jármű hatósági bizonyítványában (forgalmi engedélyében) feltüntetett lakcím, illetve székhely, 

telephely helyi cím és a gépjármű tulajdonosa, használója a járművet a kérelemben megjelölt saját 

ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el. 

A kérelem rövid indoklása: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Bélapátfalva, ………………………………… 

……………………………………………. 

kérelmező aláírása 

Csatolandó dokumentum: 

- a gépjármű forgalmi engedélyének másolata 

                                                 
1 Megfelelő rész egyértelműen megjelölendő 



5. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X. 27.) 

önkormányzati rendeletéhez 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának 

közigazgatási területén súlykorlátozás alá eső területekre 

 

Név: 

Telephely: 

Gépjármű típusa: 

Forgalmi rendszáma: 

Forgalmi engedély száma: 

Gépjármű megengedett össztömege: 

Útvonal: 

Érvényes: 

 

 

jegyző 

 

p.h. 

Sorszám: 

Kiállítás dátuma: 

 



INDOKLÁS 

 

Általános indoklás 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 34. § (2) bekezdés szerint a közút 

forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a 

forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút 

kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A Kkt. értelmében a helyi közút kezelője 

a helyi önkormányzat képviselő-testülete. 

A Kkt. 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladat a közúti 

közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ának megfelelően lefolytatott hatásvizsgálat során 

megállapításra került, hogy társadalmi hatásként egységessé egyértelművé válnak a helyi közlekedés 

szabályai, valamint a súlykorlátozás hatálya alá tartozó útvonalakra vonatkozó behajtási engedélyek 

kiadásának feltétele a közúti közlekedés résztvevői számára. Mellyel egységesül a joggyakorlat, emelkedik a 

jog- és közlekedésbiztonság. A rendelet gazdasági, költségvetési hatása, hogy az alacsonyabb teherbírású 

utakon a súlykorlátozás révén az önkormányzati vagyontárgyak (helyi közutak) használati értékének 

csökkenése, további állagromlása megelőzhető, mérsékelhető. 

A rendelet megalkotásának szükségességét, a Kkt. 34. §-án túl, a behajtási engedélyek kiadásának 

szabályozása is indokolja. 

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs, az adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása nem jelentős. 

 

Részletes indoklás 

 

A rendelet tervezetének 1. §-a a rendelet célját határozza meg. 

A rendelet tervezetének 2. §-a szabályozza a rendelet területi és személyi hatályát. 

A rendelet tervezetének 3. §-a írja elő az önkormányzati tulajdonú helyi közutak forgalmi rendjét, a KRESZ, 

valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM 

rendelet (továbbiakban: KM) előírásai szerint. 

A rendelet tervezetének 4. §-a, a Kkt. 8. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében meghatározza a  

közterületeken járművel történő várakozás rendjét. 

A rendelet tervezetének 5. §-a a KM mellékletét képező Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 

előírásainak megfelelően, az alacsonyabb teherbírású utak állagának megóvása érdekében súlykorlátozási 

szabályokat ír elő. 

A rendelet tervezetének 6.-10. §-a a súlykorlátozás alá eső közutakra történő behajtáshoz szükséges engedély 

igénylésének, kiadásának és ellenőrzésének szabályait határozza meg. 

A rendelet tervezetének 11. §-a a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, 

amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 

 

Bélapátfalva, 2015. október 15. 

 

 

Ferencz Péter 

polgármester 


