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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés!

Városunk közterületeinek rendjét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
13/1998. (III.30) számú rendelete szabályozza. Az elmúlt időszak tapasztalatainak 
birtokában szükségesnek tartjuk a rendelet kiegészítését, módosítását.

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc város elsődleges érdekei, közé tartozik, hogy fokozottabban ellenőrizhessük 
a védett övezeteink közlekedését különös tekintettel a gyalogos közlekedés 
védelmének érdekében. A belvárosban kialakított védett övezetbe való behajtást 
megfelelő szabályok közé szorítsuk, valamint a módosított rendelet egy hatékony 
ellenőrzést biztosítson a megalkotott szabályok betartása érdekében.

II. Önkormányzati stratégiához való viszony

Az előterjesztés illeszkedik az Önkormányzat stratégiájához, mivel a városkép 
javítása, valamint a védett övezet gépjármű forgalmának enyhítése a város 
idegenforgalmi vonzerejének növelését, a helybeli gyalogos közlekedés biztonságát 
kívánja elősegíteni, és fokozza a lakosság megelégedését egy nyugalmasabb 
belváros érdekében.

III.Előzmények:

A Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály közterület-felügyelői 
helyszíni ellenőrzéseik és a védett övezetbe behajtó gépjárművezetőkkel folytatott 
beszélgetéseik alapján jelezték, hogy a védett övezetben garázs tulajdonnal vagy 
használati joggal rendelkező lakók nem kaphatnak behajtási engedélyt a vonatkozó 
önkormányzati rendelet alapján. Természetesen a lakosság részéről megjelent igény 
teljesen jogos, ezért a Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály, 
amint tudomására jutott ez a hiányosság, előkészítette a vonatkozó rendelet 
módosítását.  

IV. Várható szakmai hatások



A rendeletnek a közvetlen szakmai hatása pozitívan változik, mivel a közterület- 
felügyelő egyértelműbb jogszabályi keretek között tud eredményesen intézkedni.

V.  Várható gazdasági hatások

A rendeletnek közvetlen gazdasági hatása az Önkormányzat gazdálkodásának 
tekintetében nincs.

VI. Kapcsolódások

A rendelet szervesen illeszkedik az Önkormányzat egyéb a közterületeket érintő 
jogszabályaihoz.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés során nem maradtak vitás kérdések.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó, hogy a módosításra a lakossági igények minél nagyobb mértékű 
kielégítésének érdekében került sor

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatva, a mellékelt 
rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. szeptember 17.

Káli Sándor



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
……/2007.(………) számú rendelete

a közterületek rendjéről szóló
a 27/1998. (IX.7.) sz., 12/1999.(IV.05.) sz., 17/2000. (IV.06.) 

sz.,21/2000. (V.8.) sz., 20/2001. (VI.11.) sz., 43/2001. (XI.12.) sz. 
45/2003. (X.7.) sz. 32/2004. (IX.29.) sz., 10/2005. (III. 10.) sz., 

62/2005. (XII.08.) sz. és a 12/2007.(IV.20.)
 rendeletekkel módosított 13/1998. (III. 30.) számú rendelet 

módosításáról 

1. §
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 13/1998. (III.30) számú rendeletének 
(továbbiakban: rendelet) 6. § (3) bekezdése az alábbiak alapján módosul, illetve 
egészül ki.

(3) A gépjármű forgalomtól védett övezetekbe csak erre a célra kiadott, 
vagy csak áthaladásra, vagy behajtásra, s ezzel együtt korlátozott 
várakozásra jogosító engedéllyel lehet behajtani.

Behajtási engedély annak adható:

a.) aki a védett övezetben állandó vagy ideiglenes bejelentett 
lakcímmel rendelkezik,

b.) akinek a védett övezetben lévő intézményi tevékenysége céljához 
gépjármű használata szükséges,

c.) aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási 
tevékenységet folytat,

d.) akinek eseti jelleggel van indokolt szüksége a védett övezetbe 
történő behajtásra,

e.) aki a védett övezetben bizonyítottan rendszeres árufuvarozói 
tevékenységet végez,

 f.) aki a védett övezetben található garázs tulajdonjogával vagy 
használati jogával rendelkezik.

A behajtási engedélyek kiadásánál a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti 
Főosztálya véleményezési jogkörrel rendelkezik.

Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek csak akkor adhatók ki, ha a 
cél védett övezeten kívüli útvonalról, illetve közterületről nem 
közelíthető meg.



Nem adható ki behajtási engedély a 1. sz. mellékletben felsorolt 
ingatlanokkal kapcsolatban. 

Lakossági behajtási engedély annak adható, aki igazolja, hogy a védett 
övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási 
lehetőséggel (hellyel) rendelkezik. Lakossági behajtási engedéllyel kell 
rendelkeznie azoknak a lakosoknak is, akik az övezeten belül 
közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) 
nem rendelkeznek, ők a védett övezetbe időkorlátozás nélkül 
behajthatnak, de a várakozási idő a 30 percet nem haladhatja meg. A 
védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett 
a jármű vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles 
használni. A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a 
parkométert a várakozás megkezdésének időpontjára köteles beállítani 
és a behajtási engedéllyel együtt a jármű első szélvédője mögött jól 
látható módon elhelyezni. Intézményi behajtási engedély a fentiek 
mellett is csak annak adható, aki igazolja, hogy a védett övezeten belül 
közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) 
rendelkezik.

Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek igénylésekor 2. sz. 
mellékletben meghatározott dokumentumokat kell mellékelni a 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály felé benyújtott behajtási 
engedély iránti kérelemhez.

2. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak alapján módosul: 

(4) Amennyiben a lakossági vagy az intézményi behajtási engedély 
birtokosa a védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen 
parkolási lehetőséggel rendelkezik, akkor a lakossági vagy intézményi 
behajtási engedély csak a cél megközelítésére és elhagyására szolgál, 
a védett övezeten belül várakozásra nem jogosít, a behajtás időpont 
tekintetében nem korlátozott. A védett övezetben lévő garázs 
megközelítésére szolgáló behajtási engedély birtokosa kizárólag 
a behajtási engedélyben szereplő garázs megközelítésére és 
elhagyására jogosult, a védett övezeten belül várakozásra nem 
jogosít, a behajtás időpont tekintetében nem korlátozott.

3. §

A rendelet 6. § (6) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

(6) Lakossági, vállalkozói, intézményi vagy a védett övezeten belül 
található garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély 
legfeljebb két gépjárműre adható



4. §

A rendelet 6. § (9) bekezdése a következők szerint módosul:

(9) A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhetnek 
és a feladat ellátásáig a védett övezetben tartózkodhatnak:

• a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM 
együttes rendelet által a behajtásra és a várakozásra 
feljogosított járművek,

• valamint az alábbiakban felsorolt járművek

A közüzemi szolgáltatást végző járművek, különösen az alábbi 
közszolgáltatók járművei:

• AVE Kft.,
• ÉMÁSZ Nyrt.,
• Magyar Posta Zrt.,
• Magyar Telekom Nyrt.
• MIHŐ Kft.,
• MIK Zrt.,
• MIVÍZ Kft.,
• TIGÁZ Zrt.,
• Városgazda Kht.

továbbá az orvosi ügyeletet, sürgősségi orvosi ellátást végző 
személyek járművei, várakozási engedéllyel rendelkező 
háziorvosok járművei, a sürgősségi gyógyszerszállítást végző 
járművek, és a postai futárszolgálat végzésére külön jogszabályban 
előírt engedéllyel rendelkező járművek. A védett övezetben 
bekövetkezett üzemzavar, illetve egyéb hiba elhárítása érdekében 
a közszolgáltatást végző figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek 
behajthatnak a védett övezetbe. A szolgáltatást végző járművön a 
szolgáltató nevét, telephelyét fel kell tüntetni. A védett övezetekben 
történő tartózkodás indokoltságát az ellenőrző szervek részére 
(Rendőrség, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztálya) hitelt 
érdemlő módon (menetlevél, szerződés, megbízás, stb.) a 
szolgáltató köteles igazolni. Tilos a fent megjelölt közüzemi 
szolgáltatást végző járműveknek kizárólagos áthaladás céljából a 
védett övezeteket igénybe venni.

• az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak járművei, ha a 
behajtás célforgalomnak minősül,
• az ellenőrzésre jogosult szervek járművei (Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti és Település-
rendészeti Főosztálya, Rendőrség).



5. §

A rendelet 6. § (13) bekezdése az alábbi 7./ ponttal egészül ki:

13) A védett övezetekbe történő behajtáshoz szükséges behajtási 
engedélyek díjkötelesek az alábbiak szerint:
1. a lakossági behajtási engedély díjmentes, (gépjármű típustól 

függetlenül)
2. az áruszállítói engedély 2 tonna alatti gépjármű esetében 

25  .000     Ft     +ÁFA/év  ,
3. az árszállítói engedély 2 tonna és 7,5 tonna közötti gépjármű 

esetében 40  .000     Ft     +ÁFA/év,  
4. az intézményi behajtási engedély 15.  000     Ft     +     ÁFA/év   

(gépjármű típustól függetlenül),
5. az ideiglenes behajtási engedély 500     Ft     +     ÁFA/nap     (gépjármű 

típustól függetlenül),
6. a rendszám nélküli engedély 120.000     Ft     +     ÁFA/év  . (gépjármű 

típustól függetlenül),
7. a védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló 

behajtási engedély 15.  000     Ft     +     ÁFA/év   (gépjármű típustól 
függetlenül)

6. §

A rendelet 6. § (14) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

(14) A (13) bekezdés 2., 3., 4., 6., 7. pontban foglalt díjak évesek, azok 
leadása esetén visszatérítés nem igényelhető, a tárgyév folyamán 
benyújtott kérelem esetén a kérelmezőnek időarányos díjat kell 
fizetni. A díj számítása során a kérelem beadásának hónapja, a 
beadás napjától függetlenül egész hónapnak számít. 

A behajtási engedély birtokosai, kivéve a lakossági behajtási 
engedélyek birtokosait a fentieken túlmenően kötelesek megfizetni 
a kiadónak okmányköltségként minden egyes engedély esetében 
500 Ft-ot.

Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező év közben a jármű 
forgalmi rendszám változása, gépjármű cseréje miatt az engedély 
módosítását, engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén 
cseréjét kéri, csak a hatósági eljárás illetékét kell leróni, és az 500 
Ft okmányköltséget kell megfizetni.

A díj befizetése nélkül az engedély nem adható ki.



7. §

A rendelet 2. számú melléklete az alábbi 6. ponttal egészül ki:

6. A 6. § (3) bek. f) pontjában meghatározott védett övezetben 
található garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély 
iránti kérelem esetén:

• a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
• a kérelmező személy személyazonosító igazolványa, lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa
• a kérelemben szereplő garázs tulajdonjogát vagy használati 

jogát igazoló dokumentum.

      8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. szeptember 19.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
          jegyző                      polgármester
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