
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat  
9/2010. (IX.27.) rendelete 

a tehergépjárművek úthasználatáról  
 

egységes szerkezetben a 8/2012. (VI.4.), 2/2019. (III.26.)  
3/2022. (IV.25.) és a 7/2022. (V.31.) önkormányzati  

rendeletek módosításaival 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 8. § 
(1) bekezdésének h) pontjában, a 9. § (2) bekezdésében, a 33. § (1) bekezdésének 
c) pontjában és a 34. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik 
állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés 
biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Remeteszőlős Község közigazgatási területén lévő, az 
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed 
ki. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó, valamint a havaria elhárítást 
végző tehergépjárművekre. 
 

 
Nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb 

tevékenységekhez köthető tehergépjárművek úthasználata 
 

2. § 
 

(1) A nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb 
tevékenységekhez köthető tehergépjárművek úthasználatához kapcsolódó, 12 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra 
történő behajtásához behajtási engedély szükséges. Az engedélyt az Önkormányzat 
polgármestere – a helyi közút tulajdonosa nevében – adja ki.1 
 
(2) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben 
tartójának) a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtania a 2. számú melléklet szerinti, 
e célra rendszeresített nyomtatványon. 
 
(3) Az Önkormányzat polgármestere az engedély kiadását megtagadhatja, ha 
 a) a megengedett 12 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 

                                                 
1 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. március 27-től. 



 b) az érintett helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 
12 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjék. 
 
(4) Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírhatja azt az 
útvonalat, amelyen a tehergépjárműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, 
amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és 
tartozékainak védelmét. 
 
(5) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az 
azon való közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik. 
 
(6) A behajtási engedély egy napra, egy hétre, harminc napra vagy egy évre adható 
ki.2 
 
(7) A nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb 
tevékenységekhez köthető tehergépjárművek úthasználatára vonatkozó behajtási 
engedély rendszám(ok)hoz kötve adható ki.3   
 
(8) Az engedélyt – ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel – a 
kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül kell kiadni. 
 
(9) A településen a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 8.§-ában meghatározott 
túlsúlyos és túlméretes járművek behajtása nem engedélyezhető.4 
 
 

3.§5 
 

 Kártalanítási átalány6 
3/A. § 

 
(1) A súlykorlátozási közúti jelzések az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10. § (2) bekezdésének 
megfelelően csak kellően indokolt esetben az út (műtárgy) műszaki állapotának 
védelme és környezetvédelmi szempontok érdekében rendelhetők el. 
 
(2) A súlykorlátozással érintett, szilárd burkolatú pályaszerkezetű (rétegrendű) helyi 
közútnak túlsúlyos tehergépjárművel történő használata rendeltetésellenes 
használat, mert a túlsúlyos tehergépjármű az útburkolatot nagyobb mértékben veszi 
igénybe, a súlytöbblet miatt a megengedett mértéknél fokozottabb mértékben 
rongálja a közút-hálózatot és ennek folytán gyakrabban kell az útburkolatot javítani 
vagy útfenntartási munkálatokat végezni. 
 
(3) A helyi közútnak túlsúlyos tehergépjárművel történő használata a közútnak 
használatarányos megrongálódását eredményezi, mert a túlsúlyos tehergépjárművek 
a burkolt közút elhasználódását, állagromlását, károsodását fokozatosan, külön-
külön, azaz egyenként és többnyire részlegesen idézik elő, a fokozott terhelés 

                                                 
2 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2019. március 27-től. 
3 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos 2019. március 27-től. 
4 Beiktatta a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályos 2019. március 27-től. 
5  
6 Beiktatta a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022.június 1-jétől. 



következtében a meghibásodások összeadódnak és ennek következtében a 
felismerhetően bekövetkezett rongálódással oksági kapcsolatban vannak. 
 
(4) A súlykorlátozást meghaladó tehergépjárművek megengedett legnagyobb 
össztömegének építkezés, felújítás, valamint túlméretes áruszállítás érdekében 
történő igénybevétele miatt a helyi közutakra gyakorolt terhelése jogszerű károkozás. 
A súlykorlátozást meghaladó tehergépjárművek jogszerű használata a közúthálózat 
fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményezi, ezért a 
közúthálózat használóját kártalanítási kötelezettség terheli, amelyet kártalanítási 
átalányként a tehergépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának (a 
továbbiakban: kérelmező) a behajtási engedély kiadása iránti kérelem benyújtásakor, 
a polgármester által hozott közterület-használatra adott, közútkezelői hozzájárulás 
megnevezésű hatósági határozat alapján kell megfizetnie.  
 
(5) A közútkezelői hozzájárulás rögzíti a tehergépjármű össztömegét, a 
súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó tehergépjárművek megengedett legnagyobb 
össztömegének utakra gyakorolt tonnánkénti terhelését, a közút közlekedés rendjétől 
eltérő használatának időpontját, valamint a fizetendő kártalanítási átalányt, amelynek 
mértékét a jelen rendelet 4. mellékletét képező 1. és 2. számú táblázat tartalmazza. 
A kártalanítási átalány megfizetése a kérelmező részéről a közúthálózat 
igénybevételének előfeltétele.  
 
(6) A kártalanítási átalányt a kérelmezőnek az Önkormányzat Útalap 
(bankszámlaszám: 11742001-15566678-10710009) számlájára kell befizetnie és azt 
a közúthálózat állagmegóvására, javítására és felújítására kell felhasználni. Az 
Önkormányzat Hivatala a kártalanítási átalányról elkülönített nyilvántartást vezet. 
 

Az építéshatósági eljárás köteles építési vagy bontási tevékenységekhez 
köthető tehergépjárművekre vonatkozó behajtás 

 
4. §7 

 
(1) 8 
 
(2) Az építéshatósági eljárás köteles építési vagy bontási tevékenységekhez köthető 
tehergépjárművek behajtásához nem szükséges a 2. melléklet szerinti kérelem 
benyújtása.  
 
(3) 9 
 
(4) 10 
 
(5)11 Az építéshatósági eljárás során a jelen rendelet 4. mellékletét képező 2. 
táblázatban található számítás szerinti kártalanítási átalány megfizetésének 
igazolása után az építtető részére biankó (rendszám nélküli) behajtási engedély 
adható ki. 

                                                 
7 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a Kúria Köf.5.051/2021/4. számú határozata (3/2022. (IV.25.) önkormányzati rendelet. 
9 Hatályon kívül helyezte a Kúria Köf.5.051/2021/4. számú határozata (3/2022. (IV.25.) önkormányzati rendelet.  
10 Hatályon kívül helyezte a Kúria Köf.5.051/2021/4. számú határozata (3/2022. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet. 
11 Beiktatta a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2022. június 1-jétől. 



(6)12 A (5) bekezdés szerinti biankó behajtási engedély érvényességi ideje 
építéshatósági eljárás köteles építési tevékenységnél a kiállításától számított 2 
(kettő) év, bontási tevékenységnél a kiállításól számított 2 (kettő) hónap. A biankó 
behajtási engedély legfeljebb 24 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépjárműre érvényes. A biankó behajtási engedély érvényességi idejének 
lejárta után, illetve 24 tonna megengedett legnagyobb össztömegnél nagyobb 
össztömegű tehergépjármű behajtása esetén a jelen rendelet 4. mellékletének 1. 
pontja szerinti kártalanítási átalány figyelembevételével adható ki rendszámhoz kötött 
behajtási engedély. 

 
Közös szabályok 

5. § 
 

(1) A behajtási engedély az itt élők és pihenők nyugalmának érdekében csak 
munkanapokra adható ki, hétfőtől péntekig 7.00-től 17.00 óráig, szombaton 8.00-tól 
13.00 óráig. Vasárnapra és ünnepnapokra engedély nem adható ki. 
 
(2) A behajtási engedély birtokosa köteles a szállítási feladat igénybevételéhez 
szükséges tehergépjármű össztömeg minimalizálására, a gazdaságossági 
számítások figyelembe vételével. 
 
(3)13 A jelen rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint kiadott behajtási engedély csak az 
abban meghatározott tehergépjárművel való behajtásra használható fel, más járműre 
nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen kell elhelyeznie. 
Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel. Az 
engedély csak az abban meghatározott, korlátozás alá eső közterületekre történő 
behajtásra jogosít fel. A súlykorlátozott területeken az ellenőrző szervek jogosultak 
az övezet területére behajtó tehergépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és 
érvényességét ellenőrizni. 
 
 
(4) Az úthasználati díjból származó bevételt a mindenkori éves költségvetés 
útkarbantartás kiadási előirányzatára kell felhasználni. 
 
(5)  A behajtási engedély mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
Kárfelelősség 

6.§ 
 
(1) 14   
 
(2) 15  
 
(3) 16  
 
(4) A Patak sétány - Vénusz utca sarkán található alacsony teherbírású híd behajtási 
engedély birtokában sem használható, az esetleges használata az engedély 

                                                 
12 Beiktatta a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2022. június 1-jétől. 
13 Módosította a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2022. június 1-jétől. 
14 Hatályon kívül helyezte a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. június 1-jétől.  
15 Hatályon kívül helyezte a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. június 1-jétől.  
16 Hatályon kívül helyezte a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. június 1-jétől.  



azonnali visszavonását eredményezi és a keletkező károkért a tehergépjármű 
vezetője felelős. 17 
 

Szabálysértési rendelkezés 
7.§ 18 

 
Adatkezelés az engedélyezési eljárásban19 

7/A. § 
 

(1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 
adatkezelésen kívül a kérelmezőnek a 2. és 3. mellékletben megjelölt személyes 
adatait az adatkezelő kizárólag a behajtási és úthasználati engedélyre való 
jogosultság és kötelezettségek megállapítása, valamint a hatósági eljárás 
lefolytatása céljából kezeli. 

(2) Az adatkezelés időtartama a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott időtartam. A személyes 
adatokat az adatkezelő a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közterület-használat 
ellenőrzése céljából az Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szerv 
részére továbbítja. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
(1)20 
 
(2)21 
    
(3) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése 
után induló ügyekben kell alkalmazni. 
 
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
 
Remeteszőlős, 2010. szeptember 27. 
 
Szathmáry Gergely         Lankó Sándor  
   polgármester sk.          jegyző sk. 
 
Kihirdetve: 2010. szeptember 27. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2022.június 2. 
 
       Bajtekné dr. Halász Ildikó 
       jegyzői jogkörben eljáró aljegyző 

                                                 
17 Módosította a 8/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2012. június 5-től. 
18 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése.  

Hatályos 2012. június 5-től. 
19 Beiktatta a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos június 1-jétől. 
20 Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 
21 Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 



 
1. melléklet a 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelethez22,23 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 
23 Hatályon kívül helyezte a Kúria Köf.5.051/2021/4. számú határozata (3/2022. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet. 



2. melléklet a 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelethez24,25 

 

 

Kérelem 
 

a nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb tevékenységekhez 
köthető tehergépjárművek úthasználatához kapcsolódó, 12 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő 
behajtásához  

 
 

1. A kérelmező 
 
- Neve (cég neve): 
 
- Címe, székhelye: 
 
- Képviselő neve: 
 
- Születési hely és idő (év, hónap, nap): 
 
- Anyja neve: 
 
- Értesítési címe, és telefonszáma: 
 
 
2. A gépjármű(vek) (szerelvények) forgalmi rendszáma(i), és forgalmi engedély 
szerinti össztömegük 
 
    Tehergépkocsi frsz.:     össztömeg tonna: 
 
    Pótkocsi frsz.:      össztömeg tonna: 
 
 
3. Megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának 
 
- célja: 
 
- helye: 
 
- időtartama: 
 

Kérelmező aláírása 

                                                 
24 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 
25 Módosította a Kúria Köf.5.051/2021/4. számú határozata (3/2022. (IV.25.) önkormányzati rendelet. 



 

                    3. melléklet a 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelethez26 
 

 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 

 
12 TONNA ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ TEHERGÉPJÁRMŰ RÉSZÉRE 

 

Érvényes az engedélyezett időszakon belüli munkanapokon hétfőtől 

péntekig 7.00-től 17.00 óráig, szombaton 8.00-tól 13.00 óráig. Vasárnap és 

ünnepnapokon az engedély nem érvényes!  
 

Iktatási szám:  

 

Engedélyes neve: 

 

Engedélyes címe, telefonszáma: 

 

Forgalmi rendszám: 

 

Engedélyezett össztömeg: 

 

Engedély érvényességének kezdete, vége: 

 

Behajtás célja:  

 

Szállítás útvonala:  

 

 

A Patak sétány - Vénusz utca sarkán található alacsony teherbírású híd az 

engedély birtokában sem használható, az esetleges használata az engedély 

azonnali visszavonását, és szabálysértési eljárás megindítását eredményezi és a 

keletkező károkért a tehergépjármű vezetője felelős. 

 

Engedélyes köteles a szállítás útvonalát folyamatosan tisztántartani, valamint a 

szállítás során okozott úthibákat haladéktalanul kijavítani, és az engedélyezett 

időtartam végén az utat eredeti állapotára helyreállítani. Felhívom a figyelmet az 

útszegélyeket ért esetleges károk haladéktalan és teljes körű helyreállítására.  

 

További feltételek: 

 

         engedélyező aláírása 

                                                 
26 Módosította a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2019. március 27-től. 



„4. melléklet a 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

Díjtétel táblázat 
 

1.) A nem építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb 
tevékenységekhez köthető tehergépjárművek úthasználatához kapcsolódó, 12 
tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 
közút közlekedési rendjétől eltérő használata után fizetendő kártalanítási 
átalány összege 

 
1. számú táblázat 
Össztömeg 

 

Kártalanítási 
általány összege 
egy napra 

 

Kártalanítási 
általány összege 
egy hétre 

 

Kártalanítási 
általány összege 
30 napra 

 

Kártalanítási 
általány 
összege 
egy évre 
 

tonna forint forint forint forint 

12-nél 
nagyobb 
18,0-ig 

6.000.- 25.000.- 75.000.- 150.000.- 

18,0-nál 
nagyobb 
24,0-ig 

9.000.- 30.000- 90.000.- 180.000.- 

24,0-nél 
nagyobb 
32,0-ig 

30.000.- 120.000.- nem 
kérhető 

nem 
kérhető 

32,0-nál 
nagyobb  

60.000.- 240.000.- nem 
kérhető 

nem 
kérhető 

 
2.) Az építéshatósági eljárás köteles építési, bontási vagy egyéb tevékenységekhez 
köthető tehergépjárművek úthasználatához kapcsolódó, 12 tonna megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek közút közlekedési rendjétől 
eltérő használata után fizetendő kártalanítási átalány összege 

 
2. számú táblázat 
Az építéshatósági eljárás során meghatározott hasznos nettó 
alapterület (m²) alapján számítandó kártalanítási általány összege 

1. Pince szint, illetve egyéb földalatti alépítmények építése után 

3.000.- Ft/m² 

2. Föld feletti szintek építése után 2.000.-Ft/m² 

3. A bontás után: 3.000.-Ft/m2 

 


