
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2009. (X. 05.)  rendelete 

a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek 

helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról 

 

[Egységes szerkezetben a 10/2010 (IV.23.), a 8/2012. (V.25.), valamint az 5/2020. (II.14.) 

önkormányzati rendeletekkel] 

 

Tahitótfalu község Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 

16.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről 

szóló 1988.évi I. törvény 8.§-a (1) bekezdésének c) pontjára, és 34. §-ának (1) (2) bekezdésére – a 

12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő 

behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, az Önkormányzat törzsvagyonának 

részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása és a helyi közutakon 

való biztonságos közlekedés biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területén, Tahitótfalu Önkormányzatának 

tulajdonában lévő súlykorlátozó KRESZ táblával védett helyi közutakra (a továbbiakban: helyi 

közút) terjed ki. 

(2) 1A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu közigazgatási területén, az önkormányzat 

üzemeltetésében lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon közlekedő 

tehergépkocsira, nyerges vontatóra, autóbuszra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre és 

járműszerelvényekre. 

A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők és testületek, a katasztrófavédelem, a mentők, a 

kommunális és közmű szolgáltatók járműveire, közfeladatuk ellátása érdekében.” 

(3)2 E rendelet vonatkozásában: 

nyergesvontató: csak félpótkocsi vontatására van kialakítva, önmaga rakomány szállítására nem 

alkalmas. Nyergesvontató esetén a félpótkocsi forgalmi engedélye F.1-es kódja szerinti 

össztömegre vonatkozóan kell a behajtási engedélyt kiváltani. 

félpótkocsi: a félpótkocsi a nyergesvontató nyeregszerkezetére támaszkodik, kialakítása miatt csak 

nyergesvontató tudja vontatni. 

Járműszerelvény: gépjárműből, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és hozzákapcsolt 

pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetővel, egységként résztvevő 

járműkombináció. Járműszerelvény esetén amennyiben a vontató és a vontatmány megengedett 

legnagyobb össztömege meghaladja a 12,5 T-t mindkét, forgalmi rendszámmal ellátott járműre ki 

kell váltani a behajtási engedélyt. 

 

2.§ 

(1) 3A 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű helyi közútra történő 

behajtásához közútkezelői hozzájárulás szükséges, melyet a képviselő-testülettől átruházott 

tulajdonosi és közútkezelői hatáskörben a polgármester ad ki. 

(2) Az önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulás kiadását megtagadhatja, ha : 

 
1 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
2 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
3 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 



a a megengedett 12,5 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható 

b a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy 12,5 tonna 

megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi azon közlekedjék. 

(3) Az önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulásban előírja azt az útvonalat, 

amelyen a tehergépkocsinak közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépkocsi 

közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét. 

(4) 4Amennyiben a kiadott közútkezelői hozzájárulásban meghatározott időpontban a kérelmezőn 

kívülálló okok miatt a behajtás meghiúsul, és ezt a tényt a kérelmező a behajtás napján, vagy a 

behajtás napját követő munkanapon a Polgármesteri Hivatalban személyesen jelzi 1 

alkalommal az időpont új közútkezelői hozzájárulási kérelem nélkül, térítésmentesen 

módosítható. 

(5) 5Tahitótfalu polgármestere egyedi mérlegelése alapján a közútkezelői hozzájárulásért fizetendő 

útfenntartási díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti, kizárólag abban az esetben, ha a 

behajtás közérdekből végzett tevékenységhez szükséges, így különösen, ha a behajtás az 

Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények ellátása/üzemeltetése 

érdekében történik. 

(6)  6A közútkezelői hozzájárulás Tahitótfalu lakosainak és az itt tartózkodók nyugalmának 

érdekében csak munkanapokra adható ki, hétfőtől péntekig 7.00-től 19.00 óráig, szombaton 

8.00-tól 17.00 óráig. Vasárnapra és ünnepnapokra közútkezelői hozzájárulás nem adható ki. 

(7)  7Kérelmező a közútkezelői hozzájárulás aláírásával nyilatkozik, hogy az érintett útvonalba 

tartozó utak állapotát ismeri, és tisztában van azzal, hogy azok állapotában, minőségében a 

súlykorlátozás ellenére – jelen közútkezelői hozzájárulás alapján - behajtó nagyobb súlyú jármű 

kárt tehet. 

(8)  8Kérelmező a közútkezelői hozzájárulás aláírásával vállalja, hogy amennyiben az út 

burkolatában a közútkezelői hozzájárulásban rögzített időszak alatt a korábbi állapothoz képest 

kár (kátyú, repedés stb.) keletkezik, azt saját költségén, vita nélkül, 15 napon belül, a vonatkozó 

magyar szabványoknak megfelelően helyreállítja. A helyreállítás a kérelmező kötelessége, és 

nem hivatkozhat arra, hogy a kár már korábban is fennállt, az adott időszak alatt más is 

használta az utat, vagy a kár az út rossz minősége miatt keletkezett. 

 

3.§ 

 

(1)A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 

nyújthatja be a szállítást megrendelő vagy a tehergépkocsi tulajdonosa (üzemben tartója) az 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. 

(2) 9A közútkezelői hozzájárulás kérelemhez kötelezően csatolandó a jármű forgalmi engedélyének 

másolata, jogi személy esetén aláírási címpéldány, továbbá szabályosan kitöltött meghatalmazás. 

 

 

 

4.§ 

 
4 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
5 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
6 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
7 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
8 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
9 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 



 

(1) 10A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért a jármű tulajdonosának, üzemben tartójának, 

illetőleg aki a behajtást kérelmezi az önkormányzat javára 

 a) a hatályos jogszabály szerinti  eljárási díjat, továbbá 

 b) az Önkormányzat által fenntartott helyi közútra történő behajtás 

esetén útfenntartási díjat kell fizetni. 

(2) 11Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárási díjat a közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti 

kérelem benyújtásával egyidejűleg 3000 Ft-os illetékbélyeg formákában kell leróni. 

(3) 12Az (1) bekezdés b) pontja szerinti útfenntartási díj összegét, a tehergépkocsi forgalmi 

engedélyében szereplő megengedett legnagyobb össztömegének (forgalmi engedély F.1. mező) 

alapulvételével, e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. Az útfenntartási 

hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulás kiadásával egyidőben kell megfizetni. 

(4) 13Az útfenntartási díj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(5) 14Az útfenntartási díj szempontjából az I. körzet a 2. számú mellékletben fel nem sorolt utak és 

utcák, a II. körzet a 2. számú mellékletben felsorolt utcák. 

(6) 15E rendelet szempontjából helyi vállalkozónak /vállalkozásnak minősül, amely vállalkozás 

székhellyel vagy telephellyel rendelkezik Tahitótfaluban és iparűzési  továbbá gépjárműadót – 

az utakat igénybe vevő gépjármű, gépjárművek után – is fizet Tahitótfalu Önkormányzata 

javára.       

 

 

5.§ 

 

(1) 16A közútkezelői hozzájárulást, ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel- 5 

munkanapon belül kell kiadni, kivéve az egyedi elbírálás eseteit. Az 5 munkanapon belüli 

közútkezelői hozzájárulás kiadása esetén a fizetendő díj 20% sürgősségi pótdíjjal egészül ki. 

(2) Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a helyi közutak fenntartására és felújítására 

kell felhasználni, az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint. 

(3) 17A polgármester a behajtási engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a behajtási 

engedélyben foglalt kikötéseket megszegi. Az engedély visszavonását követő időszakra 

befizetett útfenntartási hozzájárulás időarányos részét az önkormányzat nem téríti vissza. 

(4) 18Az e rendeletben szabályozott, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben büntetni rendelt 

magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

 

 

6.§ 

 
10 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
11 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
12 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
13 módosította a 10/2010. (IV.23.) Ökt. rendelet 
14 módosította a 10/2010. (IV.23.) Ökt. rendelet 
15 módosította a 10/2010. (IV.23.) Ökt. rendelet 
16 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
17 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 
18 módosította az 5/2020. (II.14.) Ökt. rendelet 

 



 

(1) A 40 tonna össztömeget vagy legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, valamint 

lánctalpas járművek és járműszerelvények helyi közúton történő közlekedéséhez szükséges 

közútkezelői hozzájárulás kiadására, a közlekedésért fizetendő díjra külön jogszabályokban 

foglaltak irányadók. 

 

7. §19 

 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet 2009. 11. 01.-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően 

indult ügyekben is kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik. 

Tahitótfalu, 2009. szeptember 10. 

 

 

 …………………………………..    …………………………….. 

  

       Dr. Sajtos Sándor      Tóth János  

         polgármester                      jegyző 

 

Kihirdetve: 2009.10.05. 

 

        ……………………………. 

         Tóth János  

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 hatályon kívül helyezte a 8/2012. (V.25.) Ökt. rendelet 



1. számú mellékelt a 15/2009.. (X.05.) önkormányzati rendelethez 

 

Útfenntartási díj az I.-es körzetbe tartozó utcák esetében 

Forgalmi 

szerinti 

össztömeg 

Napi díj Heti díj Havi díj Éves díj 

Helyi 

vállalkozók 

éves díja 

12,5t-16t 
8000 Ft  24000 Ft 48000 Ft 192000 Ft 38400 Ft 

16t-20t 
10000 Ft  30000 Ft 60000 Ft 240000 Ft 48000 Ft 

20t-25t 
13000 Ft  39000 Ft 78000 Ft 312000 Ft 62400 Ft 

25t-40t 
16000 Ft  48000 Ft 96000 Ft 384000 Ft 76800 Ft 

 

 

Útfenntartási díj a II.-es körzetbe tartozó utcák esetében 

Forgalmi 

szerinti 

össztömeg 

Napi díj Heti díj Havi díj Éves díj 

Helyi 

vállalkozók 

éves díja 

12,5t-16t 
10000 

Ft  

30000 Ft 60000 Ft 240000 Ft 48000 Ft 

16t-20t 
12000 

Ft  

36000 Ft 72000 Ft 288000 Ft 57600 Ft 

20t-25t 
15000 

Ft  

45000 Ft 90000 Ft 360000 Ft 72000 Ft 

25t-40t 
18000 

Ft  

54000 Ft 108000 

Ft 

432000 Ft 86400 Ft 

  



 

2. számú mellékelt a 15/2009.. (X.05.) önkormányzati rendelethez 

 

A II. körzet súlykorlátozás alá vont utcái: 

 

- Aulich utca 

- Bimbó köz 

- Cinke 

- Cserfa 

- Cserfa köz 

- Csillag köz 

- Damjanich utca 

- Diófa utca 

- Domb 

- Erdő 

- Ereszvények 

- Fácános köz 

- Fecske 

- Felsőhegyi 

- Fenyő köz 

- Frida utca 

- Galamb 

- Gát utca 

- Gölödin 

- Herman Ottó 

- Hosszúmező 

- Jácint köz 

- Jókai 

- Juharfa 

- Kardvirág 

- Kernstock Károly 

- Kertész utca 

- Kisfaludy 

- Knézich köz 

- Knézich utca 

- Kós Károly utca 

- Kőrisfa 

- Külső-nyulas 

- Kürt 

- Lejtő 

- Lepke 

- Levél köz 

- Liliom köz 

- Mandula utca 

- Mátyás király (a Tompa M. utcai kereszteződéstől felfelé) 

- Mogyoró utca 



- Mókus 

- Móricz köz 

- Napsugár 

- Nyírfácska 

- Nyulas 

- Ódry Árpád (a Villám utcai kereszteződéstől felfelé) 

- Őzike 

- Pinty 

- Pipacs 

- Rigó 

- Rózsa utca 

- Szállások 

- Szarvas köz 

- Szellő köz 

- Szent István 

- Tábor 

- Találom köz 

- Tulipán 

- Villám 

- Villám köz 

- Visegrádi út (Orgona és Sionhegyi között) 

- Völgy köz 

- Vöröskő 

- Zrínyi köz 

 

 

 
 


