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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
 

E-szám: 77/2019. 
 
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjéről szóló rendelet módosítása 
 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 

jegyző 
 
 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 
rendjét a 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi 
közutak állapotának védelmét, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának 
megelőzését, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek 
megteremtését tűzte ki célul.   
 
A közút kezeléséről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút 
forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. 
A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb 
változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és 
ha szükséges, módosítania kell. 
 
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 
közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint „Az 
1. § (1) bekezdésében meghatározott járművek közlekedéséhez közútkezelői 
hozzájárulás szükséges. 
(2) A közútkezelői hozzájárulást országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
helyi közút esetén annak kezelője adja meg. Ha a jármű kizárólag közforgalom elől el 
nem zárt magánúton közlekedik, a közútkezelői hozzájárulást az érintett út kezelője 
adja meg.” 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotása óta eltelt időszakban az engedélyezési eljárás 
során tapasztaltak és a közterület-felügyelő gyakorlati tapasztalatai miatt szükséges a 
rendelet 2. számú mellékletében lévő díjtételek felülvizsgálata.  
 

Behajtási engedélyek összesítő táblázat 

év éves engedély napi engedély ingyenes 
engedély 
szám 

önkormányzati 
bevétel 
összesen db.szám összeg db.szám összeg 

2013. 4 180.000 507 5.160.050 26 5.340.050 

2014. 8 340.000 558 5.548.321 
 

10 5.888.321 

2015. 9 400.000 554 5.698.373 8 6.098.373 

2016. 25 855.000 1250 14.000.961 38 14.855.961 

2017. 54 2.470.000 1210 15.279.400 89 17.749.400 

2018.  58 2.590.000 

 
923 11.544.947 

 
97 14.134.947 

2019. 
(11.04.) 

71 3.086.836 
 

834 10.708.182 
 

53 13.794.938 

 
A progresszíven, össztömegtől függően kialakított rendszerrel továbbra is ösztönözni 
kívántuk a kérelmezőket az éves behajtási engedélyek kiváltására, valamint 
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Nagykovácsi település útjaiban nagyobb károsodást okozó 25-40 tonna összsúlyú 
gépjárművek behajtásának csökkentésére. 
 

Napi behajtási engedélyeknél 
 

Össztömeg alapdíj A behajtás napján 
történő igénylés esetén 

javasolt díjtétel 

3,5 tonnától - 7,49 tonnáig 
(ez az össztömeg kizárólag a 

3,5 tonna feletti behajtási 
tilalom esetében számítható) 

250 Ft/tonna 500 Ft/tonna 

7,5 tonnától – 12 tonnáig 300 Ft/tonna 600 Ft/tonna 

12,01 tonnától - 25 
tonnáig 

400 Ft/tonna 800 Ft/tonna 

25,01 tonnától - 40 
tonnáig 

500 Ft/tonna 1000 Ft/tonna 

 
Éves behajtási engedélyeknél 

Összsúly díj javasolt emelés 

7,5 tonnától - 12 tonnáig 40.000 Ft/gépjármű 80.000 Ft/gépjármű 

12,01 tonnától –25 tonnáig 50.000 Ft/gépjármű 100.000 Ft/gépjármű 

25,01 tonnától– 40 tonnáig 60.000 Ft/gépjármű 120.000 Ft/gépjármű 

 
Az előterjesztés az éves behajtási engedélyeknél az éves díjtétel 100 %-os mértékű 
emelésére tesz javaslatot. Az előterjesztés készítése során megvizsgáltuk a környező 
települések behajtási engedély díjtételeit, és azt tapasztaltuk, hogy az 100 % emelés 
mellett is több olyan település van, mely ennél is magasabb díjtételt állapít meg. 
Pilisvörösváron a 25-40 tonnás járművekre az éves engedély 200.000-320.000 Ft, 
Solymáron a 25-35 tonnás járműveknél 129.000 Ft, Pátyon a 25-35 tonnás járművekre 
félévre 200.000 Ft a fizetendő díjtétel. 
 
Napi engedélyek kiadásánál ügyintéző kollégáink tapasztalata, hogy az időjárási 
viszonyok változása, valamint a vállalkozásoknál a szállítási időpontok megjelölése 
miatt a kérelmezők csak az utolsó pillanatban jelölik meg a behajtási időszakot, ezért 
az engedélyezési eljárásra a rendeletben szabályozott 3 munkanap helyett gyakran 
csak órák állnak rendelkezésre, illetve már úton lévő járműre is kérnek engedélyt. Az 
azonnali ügyintézés jelentős terhet ró a kollégákra, ezért javasoljuk, hogy a rendeleti 
szabályozás tartalmazza a behajtás napjára történő igénylés estében az alapdíj 
kétszeres szorzódíjának megállapítását. 
 

A 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet 2. számú melléklete a meghatározott 
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséhez 
szükséges közútkezelői hozzájárulásért fizetendő eljárási díjnál 15 napon belül az 
alapdíjat, 3 napon belüli eljárásnál kétszeres, az azonnali 6 órán belüli eljárás esetben 
háromszoros díjtételt határoz meg. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a KHEM 
rendeletnek ezt a számítási módszerét alkalmazza. 
 
Solymár Nagyközség Önkormányzata a 32/2006. (IX. 15.) számú rendelet 7. § 3) 

bekezdésében „A behajtási engedély sürgős, (3 napon belüli kiállításáért) kétszeres, 
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az azonnali, (3 órán belüli kiállításáért) háromszoros költségtérítést kell fizetni. 

Határozott időre szóló engedély csak normál ügymenetben kérhető.” 

A javasolt módosítás a rendelet 4. § (3) bekezdését érinti: „(3) Kivételesen sürgős 

esetben az engedély 3 munkanapon belül is kérhető, de a behajtás napjára vonatkozó 

kérelem esetében a fizetendő díj a számított díjtétel kétszeres összege. A hivatali 

munkaidőn túl beérkezett kérelem a következő munkanapon érkezettnek minősül.  

Fontos kiemelni, hogy Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező helyi vállalkozók esetén a közúthasználat éves díja, a 
megállapított összeg 50 %-ról javasolt 25 %-ra módosítani, annak érdekében, hogy a 
helyi vállalkozásokat ne érintse kedvezőtlenül a díjtétel emelése. Természetesen a 
kedvezményt továbbra is csak akkor érvényesítheti a helyi vállalkozó, ha nincsen helyi 
adó tartozása. 
 
A rendelettervezet elfogadása minősített többségű szavazást igényel.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet módosítást a fentiekben leírtak 
figyelembevételével szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
        
         
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 

 
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye: 
 
1. Társadalmi hatások 
A rendelet-módosítás elfogadásával Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb 
teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon a 
biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése a cél. A közösségi együttélés 
alapvető szabályainak betartásával és közlekedési szabályok betartatásával élhetőbb 
környezetet kíván teremteni a Nagykovácsiban élők számára.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása a korlátozott 
forgalmi övezetbe történő 3,5 és 7,5 tonna összsúlynál nehezebb gépjárművekkel 
történő behajtási díjtételek emelése miatt, jelentős bevétel növekedés várható. A 
befolyt összeget a település helyi közútjainak építésére, fenntartására és 
üzemeltetésére kell fordítani. 
 
 3. Egészségi követelmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtása a korlátozott forgalmi övezetbe történő behajtás 
engedélyeztetésével, a díjtételek növelésével a Nagykovácsiban zaj-és rezgésvédelmi 
hatások csökkentése a kívánt cél.  
 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  3. napirend 

2019. november 21-i nyílt ülése 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
nincsenek. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
A rendelet módosításnak jogszabályi kötelezettsége nincs.  
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2019. (XI….) önkormányzati rendelete 

Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 
szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és (2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) következő módosítását 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Kivételesen sürgős esetben az engedély 3 munkanapon belül is kérhető. A 

behajtás napjára vonatkozó kérelem esetében a számított díj kétszeres összege 

fizetendő. A hivatali munkaidőn túl beérkezett kérelem a következő munkanapon 

érkezettnek minősül.” 

 
2. § 

 
A R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozók esetén a közúthasználat tárgyévre vonatkozó éves díja a 2. 

számú mellékletben megállapított összeg 25 %-a abban az esetben, ha a 

vállalkozónak nincsen helyi adó tartozása.” 

 

3. § 
 
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 
E rendelet 2019. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november ….. 
 
 
         Kiszelné Mohos Katalin          Papp István 
                polgármester               jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2019. november …. 
        
               Papp István 
         jegyző 
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1. melléklet 
 

A közúti behajtási engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat 
 

Napi behajtási engedélyeknél 
 

Össztömeg alapdíj A behajtás napjára 
történő igénylés esetén 

a díjtétel  

3,5 tonnától - 7,49 tonnáig 
(ez az össztömeg kizárólag a 

3,5 tonna feletti behajtási 
tilalom esetében számítható) 

250 Ft/tonna 500 Ft/tonna 

7,5 tonnától – 12 tonnáig 300 Ft/tonna 600 Ft/tonna 

12,01 tonnától–25 tonnáig 400 Ft/tonna 800 Ft/tonna 

25,01 tonnától-40 tonnáig 500 Ft/tonna 1000 Ft/tonna 

 
Éves behajtási engedélyeknél 

 

Összsúly díj 

 7,5  tonnától – 12 tonnáig 80.000 Ft/gépjármű 

12,01 tonnától – 25 tonnáig 100.000 Ft/gépjármű 

25,01 tonnától – 40 tonnáig 120.000 Ft/gépjármű 

 
 

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget veszi alapul.  
A táblázatban megjelölt összegek az Áfa összegét tartalmazzák. 
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Általános indokolás 
 

A közút kezeléséről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi 

rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet 

- a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 

ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. 

 
Részletes indoklás 

 

1. § 
 

A behajtási engedély sürgősségi kiállítása esetében fizetendő díjtételt határozza meg. 

2. § 
 

A helyi vállalkozók díjkedvezményéről rendelkezik. 

3. § 
 

A rendelet 2. számú mellékletének módosítása. 

 

4. § 
 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.  


