NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
24/1995. (VI.1.) számú
rendelet
a belváros forgalmi rendjéről
(egységes szerkezetben a 7/2000. (III.1.) sz., a 12/2000. (III.1.),az 5/2006.(II.23.), az
53/2012.(XII.14.) és a 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletekkel)
A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a korlátozott forgalmú belvárosról a
következő rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1. §1
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a korlátozott forgalmú
belvárosban gépjárművet használ.
(2) A rendelet területi hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
területén:
a) Zrínyi Ilona utcának a Bethlen Gábor utcától az Országzászló téri
kereszteződésig terjedő szakaszára,
b) a Bethlen Gábor utcának a Kossuth tértől a Polgármesteri Hivatal bejáratáig
terjedő szakaszára,
c) a Kossuth térre,
d)a Dózsa György utcának a Korzó üzletközpont épületétől a Bocskai utcai
kereszteződéséig terjedő szakaszára,
e)a Jókai tér,
mint korlátozott forgalmú belvárosra terjed ki.

A BELVÁROSI FORGALMI REND ALAPELVEI
2.§
(1) A korlátozott forgalmú belvárosba gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú
járművel behajtani tilos, kivéve engedéllyel és a rendeletben felsorolt esetekben.
(2) 2,3 A korlátozott forgalmú belvárosba kizárólag engedéllyel lehet behajtani.
Árufeltöltés, rakodás 22.00-9.00 óra közötti időszakban megengedett.”
1
2
3

Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.
Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.
A 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.
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(3)4 Nem adható behajtási engedély a korlátozott forgalmú belváros területén
áruszállítási céllal a Zrínyi Ilona utcán székhellyel és telephellyel rendelkező azon
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet részére, melyek
rendelkeznek egyéb, árufeltöltésre alkalmas megközelíthetőséggel vagy arányos
ráfordítással árufeltöltésre alkalmassá tehető más megközelítéssel.”
(4)5,6, 7 Az engedélyeket a NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. adja ki.
(5) Az engedéllyel rendelkező járművek a korlátozott forgalmú belváros területén
behajtási engedélyüket a szélvédő mögött, jól látható helyen kötelesek elhelyezni.8
(6)9 Az engedélyt – díjköteles esetben az Ör. 3/A.§ (2) bekezdésében meghatározott
díj megfizetése mellett - a tervezett igénybevétel előtt kell megkérni.

A BELVÁROSI KÖZLEKEDÉSI REND MEGTARTÁSA
3.§
(1)10,11
(2) Nem adható engedély annak, aki a rendelet előírásait az azt megelőző évben
legalább két alkalommal megsértette.12
3/A.§13,14
(1) A korlátozott forgalmú belvárosba behajtási engedélyt kaphatnak:
a) lakossági behajtási engedély: kérelemre egy éves időtartamra szóló
behajtási engedély adható arra a max. 3,5 tonna össztömegű gépjárműre,
amelynek a forgalmi engedély szerinti tulajdonosa, vagy üzembentartója a
Békeházban (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 1-3., 4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 10-14., 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 2., Dózsa György u. 84

A 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.
A 7/2000. (III.1.) sz. rendelet 4. §-a módosította.
6
Az 5/2006.(II.23.) KGY rendelet 3.§-a módosította.
7
Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította.
8
Az 5/2006.(II.23.) KGY rendelet 6.§-a módosította.
9
A 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése iktatta be.
10
A 12/2000. (III.1.) sz. rendelet 5. §-a módosította.
11
Az 5/2006.(II.23.) KGY rendelet 4.§-a hatályon kívül helyezte.
12
Az 5/2006.(II.23.) KGY rendelet 5.§-a módosította.
13
Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be.
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10.), illetve az Európa-házban (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.)
állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve
gépjárműtároló tulajdonosa, bérlője, valamint azon egy darab gépjárműre,
amelynek a forgalmi engedély szerinti tulajdonosa, vagy üzembentartója
az övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet.”
b) Ideiglenes behajtási engedély áruszállítási céllal: legfeljebb egy éves
időtartamra szóló behajtási engedély adható arra a max. 3,5 tonna
össztömegű gépjárműre díjmentesen, a 3,5-7,5 tonna össztömegű
gépjárműre díjkötelesen, amelynek a forgalmi engedély szerinti
tulajdonosa, vagy üzembentartója árufeltöltési, illetve rakodási
tevékenységet végez az övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet igazolása
alapján. Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon egy
darab gépjárműre, amelynek a forgalmi engedély szerinti tulajdonosa, vagy
üzembentartója az övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, társadalmi szervezet.
c) Ideiglenes behajtási engedély eseti céllal az övezetben élők
költöztetéséhez, építési, fejújítási, javítási munkálatok végzéséhez,
forgalmi rendszámra adható legfeljebb 30 napra, max. 3,5 tonna
össztömegű gépjárműre díjmentesen, a 3,5 tonna feletti össztömegű
gépjárműre díjkötelesen.
d) Ideiglenes behajtási engedély eseti céllal önkormányzati, városi
érdekből meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható, legfeljebb
30 napra.”
(2) Az (1) bekezdés b-c) pontjaiban a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárműre
a rendelet 2.mellékletében foglalt díjtétel ellenében adható engedély.
(3) Az engedély elvesztése, megsemmisülése esetén új engedély kiadására kerülhet
sor a rendelet 2. mellékletében foglalt díjtétel megfizetése ellenében.
(4) A díj mértékét a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. javaslatára a Közgyűlés állapítja meg a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság előzetes egyetértésével.
(5) A díjakból befolyt bevételt a korlátozott forgalmú övezet útburkolatának
állagmegőrzésére, tisztántartására, karbantartására, helyreállítására kell fordítani.
3/B.§15
A korlátozott forgalmú belvárosba engedély nélkül jogosultak behajtani a
tevékenységük, közfeladatuk folytatásának időtartamára:
a) a Házasságkötő Terem megközelítése céljából az ifjú párt szállító járművek,
de nem várakozhatnak,
14
15

A 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.
Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be.
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b) a mentőszolgálat, a halottszállítók, a betegszállító gépjárművek, a
rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtási
szervezet, tűzoltóság stb.) gépjárművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok
gépjárművei,
c) közegészségügyi, köztisztasági, közműveket üzemeltető, városüzemeltetési
feladatokat ellátó gépjárművek,
d) a postai gyűjtő-, és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek,
e) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművei.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
4.§
(1) Jelen rendelet 1995. június 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 217/1993. (XII.13.) sz. határozata.
(2) 16
Nyíregyháza, 1995. május 29.
Csabai Lászlóné
polgármester

16

Dr. Fazekas János
jegyző

Az 5/2006.(II.23.) KGY rendelet 7.§-a hatályon kívül helyezte.
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
A Megyei Jogú Város Közgyűlésének 217/1993. (XII.13.) sz. határozata a belváros
forgalmi rendjét szabályozta le. Ezen szabályozás nem tartalmazza a
szabálysértőkkel szembeni szankciókat. A foragalmi rend kialakításában felmerült
problémákat a gyakorlat felszínre hozta, ezért vált szükségessé ennek a rendeletnek
a megalkotása.
RÉSZLETES INDOKLÁS
1.§
Meghatározza a korlátozott forgalmú belvárost érintő utcákat.
2.§
Tartalmazza a belváros forgalmi rendjének kialakítását, az érintett szervekkel történt
egyeztetés alapján.
Kitér a behajtási engedélyek szabályozására és az engedély nélküli behajtók
részletezésére.
3.§
Tartalmazza a forgalmi rend megszegőivel szembeni szankciókat, az intézkedésre
jogosultak körét.

6
1. Melléklet az 24/1995.(XII.14.) önkormányzati rendelethez17

A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok
A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat,
jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával,
melyből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható.
A jogosultság igazolásához elsősorban az alábbi okmányok, dokumentumok
fogadhatóak el:
- személyi igazolvány,útlevél, vezetői engedély,
-

lakcímigazoló kártya,

-

gépjármű forgalmi engedély,

-

hatályos cégkivonat ,

-

vállalkozói igazolvány, igazolás,

-

üzlettulajdonos igazolása (működési engedély másolattal),

-

bérleti szerződés másolat,

-

tulajdoni lap másolat.

17

Az 53/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította.
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2. melléklet 24/1995.(XII.14.) önkormányzati rendelethez18
1 hónapra szóló, áruszállítási, eseti,
ideiglenes behajtásra jogosító engedély
díja
1 alkalommal történő áruszállítási, eseti,
ideiglenes behajtásra jogosító engedély
díja
a
behajtási
engedély
elvesztése,
megsemmisülése esetén az új engedély
cseréjének díja

15.000,- Ft/gépjármű
5.000,- Ft/gépjármű
1.000,- Ft/gépjármű

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

18

A 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a iktatta be.

