
Kistarcsa Város Önkormányzata 
5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról 

 
(Egységes szerkezetben) 

 
1Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény 3.§ (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
Általános rendelkezések 

(1) A rendelet célja, hogy megállapítsa a helyi közutak és műtárgyak állagának megóvására, 
fenntartására, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés fenntartására vonatkozó 
szabályokat, valamint meghatározza a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közútra 
történő behajtás rendjét. 
 
23(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed 

a) minden olyan tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassújárműre, 
amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja az adott közútra 
vonatkozó „Tehergépkocsival behajtani tilos 3,5 t” és a „Tehergépkocsival behajtani 
tilos 7,5 t” jelzőtáblával elrendelt súlykorlátozást; 
b) minden járműre, amely a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” jelzőtáblával 
érintett, a 2. sz. mellékletben megjelölt övezetbe hajt be. 

 
4(3) A rendelet területi hatálya Kistarcsa város közigazgatási területén a jelzőtáblával 
elrendelt, korlátozott forgalmú közutakra, övezetekre terjed ki. 
 
5(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű tulajdonosra, üzembentartóra, 
aki Kistarcsa város közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú 
közútra, övezetbe hajt be. 
 
6 7 8(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a közúti 
személyszállítást, a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és baleseti 
mentést végző, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatást, háztartási szennyvíz begyűjtési, 
szállítási közszolgáltatást végző, az út- vagy közműépítést, ill. az út vagy közmű fenntartását, 
javítását, tisztítását, a településüzemeltetést végző szervezet által üzemben tartott járműre. 
 

 
 

                                                 
1 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
2 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
3 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
4 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
5 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 
6 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése 
7 Módosította a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
8 Módosította a 15/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 



 
2. §9 

A behajtási hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás menete 

10 11 12(1) Kistarcsa közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú 
közútra, övezetbe történő behajtáshoz szükséges az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló magasabb szintű jogszabályban meghatározottak szerinti 
közútkezelői hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás). Hozzájárulás hiányában a kérelem 
nem jogosít behajtásra. 
 

13(1a) Kistarcsa közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú 
közútra, övezetbe történő behajtáshoz 32 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tömegű járműszerelvényre Hozzájárulás nem kérhető, illetve nem adható 
meg. 

 
(2) A Hozzájárulás iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, üzembentartója (a továbbiakban: 
Kérelmező) a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával nyújthatja be.  
 
(3) A Hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag az 
adott önkormányzati úton közelíthető meg, továbbá a Kérelmező vonatkozásában az alábbiak 
közül valamelyik feltétel teljesül: 

a) a korlátozott forgalmú területen állandó bejelentett lakcímmel, főbérleti lakással, 
vagy önálló lakástulajdonnal, telephellyel rendelkezik és saját tulajdonú járművét ott 
tárolja, amennyiben a tárolás jogszabályi feltételei fennállnak; 
b) a korlátozott forgalmú területen lévő intézményi tevékenysége céljához 
tehergépjármű használata szükséges; 
c) a korlátozott forgalmú területen telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet 
folytat; 
14d) eseti jelleggel van indokolt szüksége a korlátozott forgalmú közútra, övezetbe 
történő behajtásra; 
e) a korlátozott forgalmú területen működő vállalkozásához árut szállít, szállíttat.  

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a Kérelmezőnek kérelme 
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell. 
 
1516(5) A Hozzájárulást a Polgármester adja meg, illetve tagadja meg annak kiadását. Az 
ügyintézési határidő a kérelem hiánytalan, a rendeletben előírt feltételeknek megfelelő 
formában történő beérkezésétől számított 5 munkanap. 
 

17 18 19(5a) A Polgármester a Hozzájárulás megadását megtagadhatja, ha: 

                                                 
9 Kiegészítette a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése 
10 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
11 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
12 Módosította a 15/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
13 Kiegészítette a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
14 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
15 Módosította a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 
16 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 
17 Kiegészítette a 42/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 
18 Módosította a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. 
19 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. (4) bekezdése 



a) a 7,5 tonna korlátozással védett helyi közútra vonatkozóan 32 tonna feletti 
össztömegű tehergépkocsira kérnek engedélyt, 

b) a 3,5 tonna korlátozással védett helyi közútra 2 tengelyű tehergépkocsi esetén a 
12 tonnát meghaladó, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépkocsi esetén a 24 
tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsira kérnek engedélyt, 

c) megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező már több alkalommal megszegte 
a behajtás szabályait, 

d) a kérelemben megjelölt ingatlan a kérelemben jelzett útvonalon kívül, más, 
korlátozással nem érintett útvonalon is megközelíthető, 

e) a helyi közút teherbírása vagy állapota miatt nem alkalmas arra, hogy a 
megengedettnél nagyobb, illetve a kérelmezett össztömegű tehergépjármű azon 
közlekedjék. 

 
20 21(6) A Hozzájárulás iránti kérelmet az 1. számú mellékletben foglalt nyomtatványon – 
hiánytalanul kitöltve – kell a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalba benyújtani, vagy elektronikus 
úton (E-papír) Kistarcsa Város Önkormányzata részére megküldeni. 
 
(7)A kérelemben utalni kell a (3) bekezdésben meghatározott valamely feltétel fennállására, 
és azt röviden meg kell indokolni. 
 
(8) A Hozzájárulás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a jármű pontos megjelölését (forgalmi rendszámmal, vagy más azonosításra 
alkalmas módon); 
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy 
nevét és lakóhelyét (székhelyét); 
c) a Hozzájárulás érvényességi idejét; 
d) célforgalom esetén a célállomás megnevezését, pontos címét; 
e) a behajtással érintett, korlátozott forgalmú közút megnevezését; 
f) a megközelítési útvonalat. 

 
22(9) 23 
 
24(10)  
 
 

3. § 
A Hozzájárulás érvényessége, igénybevételének feltételei 

25(1) A Hozzájárulás a behajtás során igénybe venni kívánt tehergépjármű(vek) méretétől 
és számától függően az alábbi típusú lehet: 

− egy tehergépjárműre, egy rendszámra vonatkozóan: napi, havi, féléves és éves; 

− több tehergépjárműre, több rendszámra vonatkozóan, 2632 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegig: féléves és éves. 

                                                 
20 Módosította a 26/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
21 Módosította a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. 
22 Módosította a 42/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
23 Hatályon kívül helyezte a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. 
24 Hatályon kívül helyezte a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja 
25 Módosította a 8/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



A több tehergépjárműre (több rendszámra) vonatkozóan kiadott Hozzájárulást a 
kérelemben feltüntetett tehergépjárművek közül egy időben mindig csak egy jármű 
veheti igénybe.” 

 (2) A behajtás minden nap 6:00 – 21:00 óráig engedélyezett. 
 
(3) A Hozzájárulást igénybe vevő a gyalogosok és a járművek forgalmát nem akadályozhatja. 
 

27 28 29 303/A. § 
 

 
4. § 

A Hozzájárulás használata 

(1) 31A Hozzájárulás csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, 
más járműre nem érvényes.  
 
(2) A Hozzájárulásról bármilyen formában készített másolat nem használható fel. 
 
(3) A Hozzájárulás csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő 
behajtásra jogosít fel. 
 

5. § 
Ellenőrzés, jogkövetkezmények 

(1) A Hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szervek (pl. rendőrség, közterület-felügyelő) 
kezdeményezésére a Polgármester az érvényes Hozzájárulást felülvizsgálhatja és amennyiben 
indokolt, visszavonhatja. 
 
(2) A Hozzájárulást vissza kell vonni attól, aki a 4. §-ban foglaltakat megsérti. 
 

5/A. §32 
33 3435 

 
6. § 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet. 
 

                                                                                                                                                         
26 Módosította a 12/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a 
27 Kiegészítette a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
28 Kiegészítette a 26/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése 
29 Kiegészítette a 15/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése) 
30 Hatályon kívül helyezte a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja 
31 Módosította a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 
32 Kiegészítette a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a 
33 Módosította a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
34 Kiegészítette a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
35 Hatályon kívül helyezte a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja 



(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 



36373839401. számú melléklet az 5/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelethez 
Kistarcsa Város Önkormányzata részére 
Kistarcsa 
Szabadság út 48.  
2143 

K É R E L E M  K Ö Z Ú T K E Z E L Ő I  H O Z Z Á J Á R U L Á S  K I A D Á S Á R A  
( k o r l á t o z o t t  f o r g a l m ú  k ö z ú t r a  t ö r t é n ő  b e h a j t á s )  

 
Alulírott kérelmező, 
  

Név: ……………………………........................ Telefon:…………………………….…………….. 
Cím: ……………………………………………………….………………………………………………. 
Cégjegyzék szám: ………………..……………  Adószám: ………………..……….………………. 

 Képviselőjének neve: ……………..…….………  Beosztása: ……………..………….……………… 
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………….. 

azzal a kérelemmel fordulok Kistarcsa Város Önkormányzatához, hogy a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján a közútkezelői hozzájárulást 
részemre kiadja. 
 
A behajtás időtartama, érvényességi ideje: ………………………………………………………………………. 
 
Célállomás megnevezése:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Megközelítési útvonal: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
A kérelem benyújtásának indoka: 
……………………….……………………………………………………………………………………………… 
A gépjármű adatai:  

Megengedett legnagyobb össztömege: ……………….. kg. Rendszáma: ………………………… 
 

Járműszerelvény esetén: 

 Együttes megeng. legn. össztömeg: …………………kg 

 Rendszámok: …………………………………………………………………………………. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem illetve tudomásul veszem, hogy  
- fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
- az úttestben, vagy annak kellékeiben okozott károkért anyagilag is felelős vagyok,  
- a fenti rendelet szabályozásait ismerem, azokat magamra és a cég munkatársaira nézve kötelezőnek tekintem. 
 
Kelt: ………………….., ……..év…………….hónap……nap 
 
 
     p.h. 
        ……………………………….. 
          kérelmező cégszerű aláírása 
 
A kérelem melléklete: 

− forgalmi engedély másolata

                                                 
36 Módosította a 16/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
37 Módosította a 21/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
38 Módosította a 24/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
39 Módosította a 39/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
40 Módosította a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a 



−  
41 422. számú melléklet az 5/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

3,5 t Korlátozott forgalmú övezetek (zónák) 
 

− a Határ út (nem az övezet része) – Kolozsvári utca (az övezet része) – Hunyadi utca (a 
Megyeri Margit utca és a Brassói utca közötti szakasza az övezet része) – Megyeri 
Margit utca (az övezet része) által határolt terület; 

− a Határ út (nem az övezet része) – Terézia utca (az övezet része) – Akácvirág utca (az 
övezet része) – Móra Ferenc utca (az övezet része) – Vasút utca (a Móra Ferenc utca 
és az Árpád vezér utca közötti szakasza az övezet része) – Thököly utca (az övezet 
része) – Deák Ferenc utca (az övezet része) által határolt terület; 

− a Móra Ferenc utca (az övezet része) – a Homok dűlőn (nem az övezet része) futó 
belterületi határ – a Vasút utca (nem az övezet része) által határolt terület; 

− a Dózsa György utca (az övezet része) – Kölcsey utca (az övezet része) – Telep utca 
(nem az övezet része) – Kápolna utca (az övezet része) – Malom utca (az övezet része) 
– Kossuth Lajos utca (nem az övezet része) – Széchenyi utca (nem az övezet része) 
által határolt terület; 

− a 3-as számú főút (nem az övezet része) – Széchenyi utca (nem az övezet része) – 
Rigómező utca (az övezet része) – Új utca (az övezet része) – Nyíltárok út (az övezet 
része) – Holló utca (az övezet része) – Kamilla utca (az övezet része) – Galagonya 
utca (az övezet része) – Fenyves út (az övezet része) – Eperjesi út (a Síp utca és az 
Aulich Lajos utca közötti szakasza az övezet része) – Síp utca (az övezet része) – 
Késmárki utca (az övezet része) által határolt terület; 

− a Raktár körútnak a Külső Raktár körút és a Fenyves út közötti szakasza. 
 

                                                 
41 Kiegészítette a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
42 Módosította a 28/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 



4344 45 46473. számú melléklet az 5/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 

                                                 
43 Kiegészítette a 8/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 
44 Módosította a 12/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 8. §-a 
45 Módosította a 12/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 
46 Módosította a 10/2020. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
47 Hatályon kívül helyezte a 27/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja 


