
Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009.(III. 18.) Ö. rendelete 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról 

 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1). bekezdésében, 

valamint az 1988. évi I. törvény3.§. (1) bekezdése, 8. §. (1) bekezdésének h. pontjában, a 9. §. (2) 

bekezdésében, 33.§. (1) bekezdésének c. pontjában és a 34. §. (1) (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyak 

állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása céljából az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§. 

A rendelet hatálya 

 

(1)A rendelet hatálya a Telki község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyi közutakra (továbbiakban helyi közút) terjed ki. 

 

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

kommunális1 és közmű szolgáltatók járműveire, közfeladatuk ellátása keretében1 

2. §. 

Közös szabályok 

 

(1)A 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra 

törtnő behajtásához behajtási engedély szükséges. A behajtási engedélyt az Önkormányzat 

polgármestere - a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki. 

 

(2)Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedély kiadását megtagadhatja,  

a) ha a megengedett 7,5 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 

b) ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 7,5 tonna 

megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjen. 

 

(3)Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a 

tehergépjárműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése 

során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét. 

 

(4)Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon való 

közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik. 

 

3.§. 

A behajtási engedély iránti kérelem és annak kiadása 

 

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) - illetve 

megbízás alapján azon ingatlan tulajdonosának, aki a szolgáltatást igénybe veszi - kell benyújtani.   

(2) A behajtási engedély napi, havi, éves, hetes (többnapos), több hónapos, építés esetén a jogerős 

használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 3 

évre szólhat.”2 

(3) A behajtási engedély kiadása a 3. sz. melléklet szerint történik. 

 

(4) A behajtási engedély – az építkezések esetén a tulajdonos által megváltott –a jogerős használatba-

vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló behajtási engedélyt kivéve - rendszám(ok)hoz 

kötve adható ki az útvonalengedéllyel együtt. 

 
1 Módosította a 22/2018.(XII.14.)      Hatályos 2019.01.01-től 
2 Módosította a 22/2018.(XII.14.)      Hatályos 2019.01.01-től 



(5) A behajtási engedély –az építkezéshez igényelt, a jogerős használatba-vételi engedély kiadásáig, de 

legfeljebb 3 évre szóló engedélyt kivéve- egy gépjárműre adható ki. Amennyiben egy kérelmező több 

gépjárműre kéri, úgy azt minden járműre külön kell kiadni. 

(6) A behajtási engedély a befizetési szelvény (számla) bemutatásával együtt érvényes.(8) A behajtási 

engedély az építkezéshez igényelt –a jogerős használatba-vételi engedély kiadásáig, de- legfeljebb 3 

évre szóló befizetés esetén az építési csoport által kiállított igazolással együtt érvényes. 

(7) Ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel- a kérelem benyújtását követő 3 

munkanapon belül kell kiadni. 

(8) Az engedély ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség, közterület-felügyelő) kezdeményezésére a 

Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, határozatával 

visszavonhatja. 

(9) A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt az engedélyes köteles megtéríteni.  

 

4.§.3 

Behajtási engedély kiadása építkezés esetén 

(1) Építkezés esetén a tulajdonos – a település közigazgatási területén lévő ingatlan esetében az építési 

engedély kiadását, engedélyhez nem kötött építkezés esetén az elektronikus építési napló 

készenlétbehelyezéséről szóló tájékoztatás kiadását követően- a jogerős használatba-vételi engedély, 

illetve az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület építés, bővítés esetén az arról szóló hatósági 

bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló behajtási engedélyt igényelhet.  

(2) 4 

 

(3) 5 

 

( 4)  6 

 

5.§. 

Az útfenntartási hozzájárulás 

 

( 1)7    

 

( 2)8   

 

( 3) 9 

 

( 4) 10  

 

 
3 Módosította a 22/2018.(XII.14.)     Hatályos 2019.01.01-től 
4 A 4. § (2) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 
5 A 4. § (3) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 
6 A 4. § (4) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 
7 A 5. § (1) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 
8 A 5. § (2) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 
9 A 5. § (3) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 
10 A 5. § (4) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 



6.§. 

Mentesség 

 

(1) 11 

(2) 12 

 

 

7.§.13 

Szabálysértési rendelkezések 

 

 

8.§. 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2009. március 18-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 6/2009.(II.25.)Ö. 

rendelet. 

(2) Kihirdetéséről a hirdetőre való kifüggesztéssel Telki község jegyzője gondoskodik. 

 

 

 

Danóczy Balázs sk.            Kókai Rita sk. 

Polgármester                     jegyző 

 

 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve 2018.12.15.-án 

 

 

 

dr. Lack Mónika 

jegyző 

 

 
11 A 6. § (1) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 
12 A 6. § (2) bek.-t a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 
13 Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(12.19.) Ör. rendelet 7.§-a  Hatályon kívül helyezve: 2012.12.20-tól 

 



1. sz. melléklet 

 

Kérelem 
A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 
1. A kérelmező 
 
Neve, (cég neve):  …………………………………………………….. 

Székhelye:   …………………………………………………….. 

Képviselő neve:  …………………………………………………….. 

Születési hely és idő:  …………………………………………………….. 

Anyja neve:   …………………………………………………….. 

Értesítése címe és telefonszáma:…………………………………………………. 

1. Állandó lakóhely: ……………………………………………………. 

2. Székhely:  ……………………………………………………. 

3. Adóazonosító szám: ……………………………………………………. 

4. Gépjármű forgalmi rendszáma:………………………………………….. 

5. Megengedett legnagyobb össztömeg: …………………………………… 

6. A megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának 

Célja:  ……………………………………………………. 

Helye:  ……………………………………………………. 

Időtartama: ……………………………………………………. 

7. Forgalmi engedély száma:…………………………………….. 

(A forgalmi engedélyt  -az építkezéshez igényelt  engedélyt kivéve-  igénylésekor be 

kell mutatni!) 

      8.   Építési engedély száma: ……………………………………………………. 

      9.  Munka megkezdésének bejelentése:……………………………………….. 

     10. Hasznos alapterület: …………………………………….. 

Dátum………………………….. 
 

…………………………….. 
aláírás 

 
 



 
2. sz. melléklet14 

 

 

 

 
14 A 2. mellékletet a Kúria a(z) Köf. 5.035/2021/5. számú határozatával megsemmisítette 2022.március 4. 

napjával. 

 



3. sz. melléklet 

Behajtási engedély 

A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 

…….……………………………………………………………………………...(név, cégnév) részére a  

……………………………forgalmi rendszámú gépjárműre behajtási engedélyt adok az alábbiak 

szerint: 

 

A megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásának 

Célja:  …………………………………………………………………………………. 

Helye:  …………………………………………………………………………………. 

Időtartama: …………………………………………………………………………………. 

Engedélyezett útvonal: ………………………………………………………………………… 

Építkezés estén, az ingatlan helyrajzi száma: ………………………………………………. 

 

20………………….. 

Deltai Károly polgármester megbízásából:                 

                  

……………..…………………… 

Hoós Péter 

műszaki ügyintéző 

 Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem. 

 

…………………………………… 

kérelmező 


