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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete 

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási 

engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 

 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés 

1. pontjában és 34. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, valamint a helyi közutakon a biztonságos 

közlekedés feltételeinek, a környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának 

biztosítása érdekében a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, járműszerelvényre, amelynek 

a megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja (a továbbiakban: 

gépjármű), kivéve  

a) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást;  

b) a műszaki és baleseti mentést;  

c) a kommunális közfeladatot;  

d) az út-, vasút- vagy közmű építését, fenntartását, javítását vagy tisztítását; 

e) a postai szolgáltatást;  

f) a hulladékelszállítást; valamint 

g) Szada Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából 

beruházást  

végző gépkocsira.  

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra terjed ki.  

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű tulajdonosra, üzembentartóra 

és használóra, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő 

helyi közútra az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásnál nagyobb össztömegű 

gépjárművel hajt be, az kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, üzembentartójára, 

valamint használójára. 

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű tulajdonosra, üzembentartóra 

és használóra, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő 

helyi közútra 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel hajt be. 

 

2. Súlykorlátozási tilalom 

 

2. § 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Szada nagyközség közigazgatási területén 

az önkormányzati tulajdonban álló közutakon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni. 
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(2) A rendelet területi hatálya alá tartozó közutakon a tilalmat a „Súlykorlátozás” táblán 

megjelöltnél nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos 

közlekedési tábla jelzi. 

 

3. A behajtási engedély kiadása 

 

3. § 

 

(1) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a behajtási engedélyek kiadására, 

használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek visszavonására vonatkozó 

hatáskört a polgármesterre ruházza át.  

(2) A polgármester a kérelmet a beérkezésétől számított nyolc napon belül bírálja el. 

(3) A behajtási engedély kiadásakor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a döntésnek tartalmaznia kell: 

a) a gépjármű pontos megjelölését forgalmi rendszámmal vagy más, azonosításra 

alkalmas módon; 

b) a forgalmi engedélyben tulajdonosként, üzembentartóként feltüntetett személy 

nevét és lakóhelyét, székhelyét; 

c) az engedély érvényességi idejét; 

d) az engedéllyel érintett út, útszakasz megjelölését.  

(4) A behajtási engedély megadott névre, időtartamra és rendszámú gépjárműre szól. 

(5) A behajtási engedély át nem ruházható 

 

4. Az engedély kiadásának feltételei 

 

4. § 

 

(1) Az engedély iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon egy gépjárműre 

vonatkozóan a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a gépjármű tulajdonosa, 

üzembentartója, használója vagy a kérelemben célállomásként feltüntetett ingatlan 

tulajdonosa, használója nyújthatja be a Szadai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: 

Hivatal). 

(2) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag 

önkormányzati úton közelíthető meg és a kérelmezett időszakban az alábbi feltételek 

valamelyike fennáll: 

a) a gépjárművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra vagy onnan áruszállítás történik; 

b) a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának, használójának lakóhelye, 

tartózkodási helye, székhelye, telephelye a súlykorlátozással érintett területen 

található, 

c) a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az 

építőanyagok odaszállítása, valamint a bontási anyagok elszállítása másként nem 

oldható meg.  

 

5. Az engedély érvényességi ideje 

 

5. § 

 

(1) A behajtási engedély annak kiállításától számított  

a) hét napig vagy 

b) harminc napig  
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érvényes, mely érvényességi időbe a kiállítás napja nem számít bele.   

(2) Az időszakra meghatározott díj egymást követő naptári napokban értendők, a naptári napban 

meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes. 

 

6. Az útfenntartási hozzájárulás mértéke 

 

6. § 

 

(1) Az engedély kiadásáért a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának vagy használójának 

a rendelet mellékletében meghatározott útfenntartási hozzájárulást kell megfizetnie. 

(2) A behajtási engedély kiadásának feltétele a kiszabott hozzájárulás megfizetésének 

igazolása. 

(3) Az Önkormányzat az útfenntartási hozzájárulás mértékét minden évben felülvizsgálja.  

 

7. Az engedély felhasználása 

 

7. § 

 

(1) A behajtási engedély csak az abban feltüntetett forgalmi rendszámú gépjárművel történő 

behajtásra használható fel.  

(2) Az engedély eredeti példányát a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással 

érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és az ellenőrzést végző 

személynek át kell adnia. 

(3) Az engedéllyel érintett közúton bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott kár 

helyreállítása az engedélyes kötelessége, melyet a károkozást követő tizenöt napon belül 

kell elvégezni. A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint 

és a kár mértékével arányos díj Önkormányzat számlájára történő befizetése esetén.  

(4)  A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a Hivatal közterület-felügyelete vagy 

műszaki osztálya ellenőrzi. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) E rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a következő 11. 

alcímmel egészül ki.  

 

„11. A helyi közutakon történő súlykorlátozási szabályok megsértése  

 

14/A. § 

 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki Szada 

nagyközség közigazgatási területén a súlykorlátozással jelölt táblán megjelöltnél nagyobb 

össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) az önkormányzati tulajdonú közterületekre 

behajtási engedély nélkül behajt és ezzel a gépjárművek közlekedésének helyi közutakon 

történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 

rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megszegi.” 



Melléklet 

(a 107/2020. sz. előterjesztéshez) 

(4) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a következő g) 

ponttal egészül ki: 

„g) a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási 

engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet.” 

 

Szada, 2020. …………………. 

 

 

Pintér Lajos 

  

 

  

dr. Filó-Szentes Kinga  

polgármester jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2020. …….. naptól közzétettem.  

Szada, 2020. ……………... 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző  
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Melléklet  

a …/2020. ( . ) önkormányzati rendelethez 

 

A fizetendő útfenntartási hozzájárulás mértéke 

 

 

A gépjármű össztömege Az útfenntartási hozzájárulás 

7 napra 30 napra 

3,5 t – 7,49 t 6 000 Ft + Áfa 15 000 Ft + Áfa 

7,5 t – 11,99 t 12 000 Ft + Áfa 30 000 Ft + Áfa 

12 t - 40 t 40 000 Ft + Áfa 100 000 Ft + Áfa 

40 t feletti 60 000 Ft + Áfa 150 000 Ft + Áfa 
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INDOKOLÁS 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közúti közlekedéssel összefüggő 

önkormányzati feladatok között említi a közúthálózat fejlesztését, fenntartását, üzemeltetését. 

A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete kell, hogy gondoskodjon. A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy 

a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas. A közút megrongálódását a közút kezelője köteles 

kijavítani és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. Ezen feladatok 

megvalósításának része az utak állagának megóvása is, melyhez eszközként a közútkezelő 

rendelkezésére áll a közút forgalmi rendjének meghatározása is. 

 

A rendelet a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozást, a behajtási 

engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjét, valamint a behajtási díjak mértékét 

határozza meg. 

 

Szabályozásra kerül az is, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást valósít meg az, aki a rendeletben foglalt szabályokat megszegi. Az átmeneti 

rendelkezés egészíti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletet, melynek értelmében, aki a helyi közutakon történő súlykorlátozási szabályok 

megsértése cselekményt elköveti közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: Szada Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 

kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló .../2020. ( . ) önkormányzati rendelet 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet a település önkormányzati 

fenntartásában lévő közútjainak a jelenlegi műszaki állapotát meghosszabbítja. Különösen 

fontos ez az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére való tekintettel, mivel nagyobb 

forrásokat nem tud a közutak műszaki állapotának javítására fordítani. A rendelet alapján az 

önkormányzat bevételre tesz szert, de ennek a bevételnek az összege nem lesz jelentős 

várhatóan. 

 

Környezeti, egészségi következményei: a település önkormányzati kezelésű útjainak a 

műszaki állapota lassabban romlik. A teherforgalom szabályozásán keresztül várhatóan 

kevésbé lesz zavaró környezetére.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet hatályba lépésével a tárgykörben 

kiadott behajtási engedélyek száma növekedni fog. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges: a helyi közutak műszaki állapotának védelme érdekében. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: gyorsabban 

romló közutak, rövid időn belül nagyobb anyagi ráfordítás 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
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- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  


