
A Mohácsi Önkormányzat 
24/2007.(X.1.) 
r e n d e l e t e 

a belváros környezetkímélő forgalmi rendjér ől 
 

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2012.(V.2.), 40/2011.(XII.16.), 24/2011.(IX.30.) ör-el) 
 
Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§-ának (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§-ának (1), 15.§-ának 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a belváros épített örökségének közúti közlekedés károsító 
hatásaitól való megóvása, az idegenforgalom érdekeinek szolgálata és az egészségesebb lakókörnyezet 
létrehozása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város közigazgatási területén a Színház utca 1-5, Városház utca 1-19, 
Széchenyi tér 3-15, Szabadság u. 17. szám alatti ingatlanok előtt  megközelíthető közterületekre, illetve a 
mindezeken  13500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel közlekedőkre. 
2.§ 2(1) Az 1.§-ban felsorolt közterületekre gépjárművel kizárólag a jelen rendeletben meghatározott feltételek 
esetén és a polgármester felhatalmazása alapján a Városfejlesztési Osztály közterület-felügyelete által kiállított 
engedély birtokában lehet behajtani. 
(2) A Szabadság u. 9-22. szám alatti ingatlanok előtti közterületen (sétálóutca) tilos parkolni. 
 

Az engedélykérés feltételei 
 
3.§ (1) Az 1.§-ban megjelölt közterületekre – a 4.§-ban foglalt kivételekkel – behajtási engedélyt igényelhetnek 
az ott lakó,- vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, üzlettel, munkahellyel, ingatlantulajdonnal  
rendelkező gépjármű tulajdonosok vagy üzembentartók. 
(2) Alkalmi teherszállítás céljára (tüzelő, építőanyag, bútorszállítás, alkalmi teherszállítást igénylő szolgáltatást 
igénybe vevők, stb.) behajtási és várakozási engedélyt kérni nem kell, de ennek indokoltságát a rendőrség, 
valamint a közterület felügyelő a helyszínen ellenőrizheti. 
(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen lévő üzleteket 3áruszállítás céljából reggel  47 és 16 óra között lehet, 
behajtási engedéllyel, a folyamatos fel-és lerakodás idejére gépjárművel megközelíteni és a közelében (a 
forgalom akadályozása nélkül) várakozni.  
 

Egyes, eltérő rendelkezések 
 
4.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken a munkavégzés időtartamára mentesülnek az engedélykérés 
alól a 

– közszolgáltatást végző járművek (köztisztasági, közmű szolgáltatási járművek, mentőszolgálat, tűzoltóság, 
Posta járművei stb.), 

– polgármesteri hivatal gépjárművei, 
– házi szociális ellátást végző járművek, 
– betegszállítási engedéllyel rendelkező járművek. 

(2) Alkalmi behajtási engedélyt kaphatnak a rendelet hatálya alá tartozó területre az ott ideiglenes munkát 
végzők (pl. építkezés) gépjárművei, valamint a kulturális, oktatási, szórakoztató és ünnepi programok idejére a 
vendégelőadók, árusok és az önkormányzat vendégei. Az alkalmi engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel 
várható kezdő és befejező időpontját. Az alkalmi behajtási engedély díja 1.000 Ft/nap.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
5.§ 5(1) A behajtási engedélyeket a jelen rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatvány benyújtásával lehet 
igényelni. Az engedély a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az engedély kiváltásának díja 5.000 Ft. 
Díjmentesen kap – a jelen rendelet 3. függeléke szerinti formában kiadott - behajtási engedélyt a rendelet hatálya 

                                                      
1 A kg-ot módosította a 40/2011.(XII.16.) ör.  
2 Módosította a 24/2011.(IX.30.) ör.  
3 Módosította a 40/2011.(XII.16.) ör.  
4 Módosította az időpontot a 40/2011.(XII.16.) ör.  
5 Módosította a 24/2011.(IX.30.) ör.  



alá tartozó területen lakástulajdonnal, garázstulajdonnal és parkoló-állással rendelkező személy. 6Ez a behajtási 
engedély annak birtokosát a jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületre történő behajtásra, a tulajdonának 
megközelítésére – az ahhoz szükséges időtartamban - jogosítja fel. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 
Osztálya által, a jelen rendelet 2. és 3. függeléke szerinti formában kiadott engedélyeket – a 4.§ (1) bekezdésében 
foglaltak kivételével – a gépjármű szélvédője mögött, jól látható és teljesen olvasható módon úgy kell elhelyezni, 
hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy meggyőződhessen. 
(2) A behajtási engedély szigorú számadású nyomtatvány, előállításáról, a behajtási engedély iránti kérelmek, 
valamint a kiadott behajtási engedélyek nyilvántartásáról, a visszavont behajtási engedélyek nyilvántartásáról a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya gondoskodik. 
(3) Az engedélyes haladéktalanul köteles bejelenteni az engedélyt kiállító hatóságnak minden olyan változást, 
amely az engedély kiállításának feltételeit befolyásolná, így különösen a lakóhelyében, illetve a tulajdonos vagy 
az üzembetartó személyében történt módosulásokat. A jogosultság megszűnését követő 3 munkanapon belül a 
behajtási engedélyt a kiállítónak vissza kell adni.  
7(4) A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete jogosult az engedélyek felülvizsgálatára. A jogosulatlanul 
birtokolt engedélyt a felülvizsgálati eljárásban határozattal vissza kell vonni. 
8(5) A 2011. október 1. napja előtt kiadott, visszavonásig érvényes behajtási engedélyek érvényessége 2011. 
december 31. napján lejár, azokat határozattal vissza kell vonni. 

 
96.§  
 
7.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 

101. függelék 
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Városfejlesztési Osztály -Közterület-felügyelet 
             7700 Mohács, Széchenyi tér 1. 
        Tel.: (69) 505-571, Fax: (69) 505-505 
 

K É R E L E M 
Behajtási engedélyhez 

 
Kérelmező neve: ……………………………………………….Telefon: ……………………………………….. 
Lakcíme/Munkahelye/Telephelye/Székhelye: ……………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Behajtásra jogosult gépjármű gyártmánya: ……………………………………………………………………. 
Rendszáma: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
200….. év ……………………… hónap …………nap 
                                                                                           

………………………… 
                                                                                                                      kérelmező aláírása 
Kérelmezőnek a kérelemhez az alábbi mellékletet kell csatolnia: 

- munkáltatói igazolás; 
- gépjármű forgalmi engedélyének hiteles másolata; 
- lakcímigazolás; 
- üzlet működési engedélye; 
- 5.000 Ft díj befizetésének igazolása (csekk, pénztári bevételi pénztárbizonylat, igazolás banki 

átutalásról), vagy tulajdonjogot igazoló okirat. 
 

2. függelék 

                                                      
6 A mondatot beiktatta a 40/2011.(XII.16.) ör. 
7 Módosította a 24/2011.(IX.30.) ör. 
8 Beiktatta a 24/2011.(IX.30.) ör. 
9 Hatályon kívül helyezte a 14/2012.(V.2.) ör.  
10 Módosította a 24/2011.(IX.30.) ör.  



  

  

                              MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
                                                 VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

BEHAJTÁSI                        Sorszám: 001 
                                  ENGEDÉLY 

Mohács Város Polgármesteri Hivatala engedélyezi, hogy a gépjárműforgalom elől elzárt utcákba, az Arany János 

utca irányából a …… ………..frsz-ú gépkocsival behajthat. 

Az engedély ………….-ig szóló határozott ideig érvényes. 

 
Mohács, …………………. 
 
       
       ……………………………………… 
       Mohács Város Polgármesteri Hivatala 

           Közterület-felügyelete 
(Kék színű) 
 

3. függelék 
Díjmentes. 

  

  

                              MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL  
                                                 VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

          BEHAJTÁSI                        Sorszám: 001 
                                  ENGEDÉLY 

Mohács Város Polgármesteri Hivatala engedélyezi, hogy a gépjárműforgalom elől elzárt utcákba, az Arany János 

utca irányából a …… ………..frsz-ú gépkocsival behajthat. 

Az engedély ………….-ig szóló határozott ideig érvényes. 

 
Mohács, …………………. 
                  ……………………………………… 
                 Mohács Város Polgármesteri Hivatala 

                    Közterület-felügyelete 
 (Piros színű) 


