
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
47/2010 (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

 
a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek 

súlykorlátozásáról 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 
1988. évi I. törvény 34. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 3,5 
tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek 
súlykorlátozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed  

a) a Budakeszi Város közigazgatási területén Budakeszi Város tulajdonában 
álló, az 1. mellékletben megjelölt zónákon belül lévı (a továbbiakban: 
súlykorlátozási övezet) közutakra; 

b)  a 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármővekre (továbbiakban: 
gépjármő). 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó gépjármővekre. 
 

2. § 
 

(1) A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármővek súlykorlátozási 
övezetbe történı behajtásához behajtási engedély vagy hatósági szerzıdés 
szükséges.  

(2) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben 
átruházott hatáskörben Budakeszi Város polgármestere jár el. Az engedélyezési 
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a 
képviselı-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az engedélyezési eljárás 
illetékmentes. 

(3) A hatósági szerzıdés megkötése a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A 
hatósági szerzıdés megkötése önkormányzati hatósági ügynek minısül. A 
hatósági szerzıdés megkötésére a Ket. rendelkezései az irányadók. 

 
3. § 

 
(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a behajtást megelızıen kell a 

polgármesternek címezve, postai úton vagy személyesen benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalba benyújtani az alábbi tartalommal: 

a) Behajtó gépjármő forgalmi rendszáma, össztömege (rakománnyal együtt) 
b) Behajtás célja, helye, dátum szerinti idıtartama 
c) Kérelmezı neve, címe, telefonszáma 
d) Az úthasználati díjat megfizetı neve, számlázási címe, adószáma. 

(2) A behajtási engedély napi, heti, havi, illetve éves idıtartamokra meghatározva, 
rendszám(ok)hoz kötve adható ki. 

(3) A behajtási engedély kiadása megtagadható, ha a helyi közút teherbírása és 
állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna megengedett össztömeget 
meghaladó gépjármő azon közlekedjék. 
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(4) A 40 tonna össztömeget, illetve a felsıbb jogszabályokban meghatározott 
megengedett legnagyobb tengelyterhelést és méretet meghaladó, valamint a 
lánctalpas jármővek és jármőszerelvények helyi közúton történı közlekedéséhez 
szükséges közútkezelıi hozzájárulás kiadására, és a közlekedésért fizetendı 
díjra a külön jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

(5) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét és állandó lakó székhelyének, telephely helyének címét; 
b) a behajtás célját és idıtartamát; 
c) úthasználati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 

módját; 
d) a jogorvoslati eljárás lehetıségére és módjára vonatkozó tájékoztatást; 
e) szükség esetén annak az útvonalnak a leírását, amelyen a gépjármőnek 

közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a gépjármő közlekedése 
során biztosítják a helyi közutak és tartozékainak, valamint az azon 
közlekedık biztonságának védelmét. 

(6) A behajtási engedély – elızetes kérelemre – a 2. mellékletben meghatározott 
úthasználati díj befizetésének igazolásával adható ki. 

(7) A behajtási engedély kiadásához befizetendı úthasználati díjat Budakeszi Város 
Polgármesteri Hivatala elkülönített költségvetési számlájára csekk, vagy banki 
átutalás útján kell teljesíteni. 

 
4. § 

 
(1) Az 1 hónapos idıszakot meghaladó, 3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömeg feletti gépjármővek súlykorlátozási övezetbe történı behajtására 
hatósági szerzıdés köthetı. 

(2) A hatósági szerzıdés tartalmazza: 
a) szerzıdı felek azonosító adatait körében a felek nevét, címét vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén annak 
székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a 
személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, idejét; 

b) a szerzıdés tárgyának fontosabb jellemzıit, a mennyiségi és a minıségi 
adatokat; 

c) a szerzıdés idıbeli hatályát; 
d) az úthasználat díját, mely a felek kölcsönös elhatározásán alapul; 
e) amennyiben szakhatósági hozzájárulást kell beszerezni, az abban 

meghatározott elıírásokat és feltételeket; 
f) az ügyfél nyilatkozatát arról, ha a szerzıdésben foglaltakat megszegi, a 

szerzıdés jogerıs és végrehajtható határozatnak minısül; 
g) egyéb, a szerzıdı felek által lényegesnek tartott feltételeket. 

(3) Amennyiben a szerzıdés harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét érinti, a 
szerzıdés megkötése elıtt be kell szerezni az érintett írásos hozzájárulását. 

 
5. § 

 
(1) A bizonyíthatóan az engedélyes gépjármő, illetve a szerzıdéses fél gépjármője 

által okozott kár összegét az engedélyesnek, illetve a szerzıdı félnek meg kell 
térítenie a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint. 

(2) Azon természetes és jogi személyek, amelyek 3,5 tonnát meghaladó össztömegő 
gépjármővei a súlykorlátozási övezetbe esı telephellyel rendelkeznek, éves 
úthasználati díjat kötelesek fizetni, vagy hatósági szerzıdést kötelesek kötni. 
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(3) Azon gépjármővekre, amelyek az Önkormányzat beruházásainak megvalósítása 
céljából kívánnak a súlykorlátozási zónába behajtani, nem kell úthasználati díjat 
fizetni, de a behajtási engedélyt e gépjármővekre is meg kell kérni vagy 
hatósági szerzıdést kell kötni. 

 
6. § 

 
(1) A behajtási engedélyek kiadása, illetıleg hatósági szerzıdések kapcsán a 

pénzösszeget külön bankszámlára kell teljesíteni és a befolyt pénzösszeget 
elkülönítetten kell kezelni, mely kizárólag Budakeszi Város helyi közútjainak 
építésére, fenntartására és üzemeltetésére fordítható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzösszeg üzemeltetési és fenntartási 
célokra a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok elızetes véleményezése 
mellett, a polgármester jóváhagyásával bármikor igénybe vehetı. 

 
7. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a súlykorlátozási övezet megjelöléséhez szükséges 3,5 
tonnás „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” illetve a „Korlátozott forgalmú övezet 
(zóna) vége” közúti jelzıtáblák kihelyezését követı napon lép hatályba. 
 

8. § 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
33/2003. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3/A mellékletnek XXV. pontja a következı 
26) ponttal egészül ki: 
 
[A képviselı-testület által átruházott hatásköre:] 
„26) Behajtási engedélyezési eljárás lefolytatása.” 
 
 
Budakeszi, 2010. november 30. 
 
 
 
 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2010. december 1-jén kihirdettem. 
 
 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
jegyzı 



1. melléklet a 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelelethez 
 
 
 
 

Súlykorlátozási övezetek 
 
1. Fı u. – Temetı u. – Harmadfő u. – Barackvirág u. – Reviczky u. – Bibó u. – 

Esze T. u. – Szanatórium u. által határolt terület (ÉNY-i városrész), beleértve a 
felsorolt utcákat, kivéve a Fı utcát és a Temetı utcát. 

2. Fı u. – Budaörsi út és a Makkosmária – Nagyszénászug zártkerti övezetek 
határa által közrefogott terület (K-i városrész, Makkosmária, Nagyszénászug) 
kivéve a felsorolt utcákat. 

3. Temetı u. – Fı u. – Pátyi út – Tölgyfa u. – Fenyı u. – Meggyes u. által határolt 
terület (DNY-i városrész), kivéve a felsorolt utcák közül Temetı utca, Fı utca, 
Pátyi út, Tölgyfa utca.  

4. Pátyi út – Budaörsi út – Tiefenweg u. által lehatárolt terület (DK-i városrész), 
kivéve a felsorolt utcákat. 
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2. melléklet a 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelelethez 
 

Úthasználati díjak* 
 

 
Idıtartam 1 napra 

 
 

1 hétre 
 

1 hónapra 
 

1 évre 
 

Össztömeg (t) Úthasználati díj/tehergépjármő (Ft) 
3,5 – 12,0 3.750,-  

 
18.750,-  37.500,-  75.000,- 

12,0 – 30,0 6.250,-  
 

31.250,-  62.500,-  112.500,- 

30,0 – 40,0 7.500,-  
 

37.500,-  75.000,-  187.500,- 

 
*A táblázatban megjelölt összegek az ÁFA összegét tartalmazzák. 

 


