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Előterjesztés
a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek
súlykorlátozásáról szóló rendelet alkalmazásának 2021. évi tapasztalatairól írt
tájékoztatás elfogadására

Előzmények:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a közúti
közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom elől el nem
zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy - meghatározott feltételek teljesítése
esetén - járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járművek
közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy kizárhatja. A fenti törvény 34. § (1)
bekezdése alapján a közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló
jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos
közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. Az idézett szakasz
(2) bekezdése értelmében 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 közlekedési hatóság - a közlekedés
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a
forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára
kötelezheti. Aszód város pályázatok útján és saját erőből korszerűsíti belterületi útjait. A
városban az építkezésekhez nagytömegű anyag-, föld beszállítások, sitt hordás és építési
hulladék elszállítása történik. Kiemelten fontos feladatunk, hogy a város meglévő szilárd
burkolatú útjait - amelyek még viszonylag jó állapotban vannak, de a nehéz gépjárművek
korlátlan behajtása előrevetíti az útszerkezet pár éven belül várható gyors romlását –
megvédjük. A közútvagyon értékcsökkenése kockázatot jelent a közúti közlekedés
biztonsága, az állampolgárok esélyegyenlőségének biztosítása, jó közérzete,
életminősége javítása, valamint a nemzeti vagyon részét képező önkormányzati
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közútvagyon értékének megőrzése tekintetében.
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek
súlykorlátozásáról szóló 26/2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a
második előterjesztés alkalmával elfogadta. (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 2020.
november 1-jén lépett hatályba.
A súlykorlátozott területre, a rendelet megalkotását megelőzően is, csak a közterület
tulajdonosának-üzemeltetőjének hozzájárulásával történhetett a behajtás.
A szabályozás szándéka, hogy érdekeltté tegye a közterületet szállítás céljából használókat, a
helyi közutak állapotának védelmére, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzésére
illetve a biztonságos közlekedés feltételeinek a megteremtésére.
A 2021. év viszonylatában történt rendeletalkalmazás alapján az alábbiakat rögzítjük, továbbá
a rendelet alkalmazásából adódó tapasztalatok figyelembevételével az alábbi következtetéseket
fogalmazzuk meg:
A rendelet alapján kiadott behajtási engedély a gépjármű paraméterei és azonosító adatai
alapján teremti meg a közterület-használat jogosultságát. (A tulajdonos-üzembentartó a
jogosult.)
A könnyebb ellenőrzést és a forgalomban gördülékenyebb részvételt biztosítja a behajtó kártya,
amit a határozat alapján kiállítva, a jogosult állandó jelleggel magánál tart illetve látható módon
kihelyez. Ez a lehetőség a hosszabb időintervallumra kiadott engedélyek esetén releváns.
Sok esetben az igénylő, adatok hiányában gyorsított eljárásban és 3 napos igénylési időn belül
nyújtja be a kérelmet. Az engedélyezési igényt a gépjármű tulajdonosa-használója, illetve a
szállítást megrendelő ingatlantulajdonos nyújthatja be. Utóbbi esetben fordul elő az, hogy az
üzembentartó a szállítás feltételének szabja az engedély meglétét. Ugyanakkor az adatközlés a
szállítást megelőző rövid időre korlátozódik.
A rendelet 6. § (5) bekezdése megteremti a lehetőséget, hogy az ingatlanok helyrajzi számához
igazodva, évente, egy alkalommal, egy darab 5 m3 nagyságú konténert – amely, jellemzően
sittet, építési törmeléket tartalmaz –, útfenntartási hozzájárulási díj nélkül szállíthat, illetve
szállíttathat el a helyrajzi számhoz tartozó ingatlan tulajdonosa, használója. Az
ingatlantulajdonos az erre vonatkozó kérelmét, a 4. számú mellékletben található
nyomtatványon tudja előterjeszteni. Az alkalmazásból adódó tapasztalat azt mutatja, hogy ez a
lehetőség nem éri el a kívánt célt.
A környéken tevékenykedő konténert vagy egyéb szállítást végzők, igénylik a hosszabb
időszakra érvényes (éves) behajtási engedélyt és a díjak már tartalmazzák az esetleges
kompenzálást. Az egyszeri ingyenes szállítás ellenőrzése nehezen követhető. A kiadott
engedély ellenőrizhetetlen visszaélésekre is okot adhat az adott területen belül. Megjegyezzük,
hogy visszaélésre utaló magatartást eddig nem tapasztaltunk.
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A rendelet 9. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a behajtási engedélyért a kérelmezőnek a
kérelem benyújtásával egyidejűleg útfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie, melynek
mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az engedélyezés folyamatában az igényelt
adatok és helyszíni körülmények ismeretében fogalmazódik meg a döntés és a fizetési
kötelezettség megállapítása. Az eddigi gyakorlat szerint, a 47 eljárási menetben, 2 esetben
történt egyidejűleg a kérelem benyújtása és az útfenntartási díj megfizetése. Az említett szakasz
(3) bekezdése díjfizetési mentességet ad azon járműtulajdonosnak, üzembentartónak, akinek
Aszód város közigazgatási területén lévő telephelyét kizárólag a súlykorlátozással érintett
önkormányzati utakon lehet megközelíteni. Aszód, súlykorlátozással védett területein szerzett
jogként néhány esetben a telephelyeken termelési, illetve raktározási-tárolási tevékenység is
folyik. Ebben az esetben a telephelyre történő forgalom nem kizárólag a telephely
tulajdonosához köthető gépjárművekkel zajlik.
A rendelet engedélyezési folyamatában szembesültünk olyan helyzettel, hogy a korlátozott
területre rendszeresen szállítást végző engedélyes, a megszerzett időintervallumon belül más
paraméterekkel rendelkező járműre kéri az engedélyt. Ebben az esetben, hasonló össztömegre
történt az új engedélyezés, egyidejűleg az eredeti engedély visszavonásával. Ugyanakkor
megtörténhet, hogy az eredeti engedély visszavonását követően egy kisebb össztömeg esetén
túlfizetés keletkezhet, ami nem kerül visszafizetésre. Az eredeti engedélyben szereplő
össztömeget meghaladó igény esetén, az új engedélyező határozatban többlet befizetésre kerül
sor.
Annak ellenére, hogy a közvetlen jogosult a gépjármű tulajdonos-üzembentartó, a közvetlen
érdekelt pedig a kérelmet benyújtó természetes személy vagy jogi személy, az útfenntartási
hozzájárulás megfizetése a kérelmezőt terheli. Szabálytalan és engedély nélküli behajtás esetén
a gépjármű tulajdonosát vagy üzembentartóját terheli a felelősség. A két különböző érdekeltség
miatt keletkezett konfliktusok kezelésében az engedélyező félnek nincs szerepe.
Az engedély, a fizetési kötelezettség előírásán túl, olyan feltételeket is rögzít, ami egy esetleges
károkozás esetében, lehetővé teszi a felelősségi kör megállapítását, a helyreállítás illetve a kár
megtérítésének tekintetében.
A rendelet lehetőséget teremt a korlátozott területek használatára és egy átmeneti feloldást, az
erre vonatkozó közlekedési táblák hatálya alól. A jelenlegi súlykorlátozási táblákat, a ”kivéve
engedéllyel” kiegészítőkkel kell ellátni, hogy a közterület-felügyelettől eltérő, egyéb rendészeti
szervek is, az engedélyezésre tekintettel járjanak el.
Megállapítottuk azt is, hogy későbbiekben a rendelet módosítása szükséges a felülvizsgálat
eredményeképpen leszűrt tapasztalatok figyelembevétele miatt. Erre tekintettel javasoljuk,
hogy a felsorolt észlelések alapján, az életszerűség és jogszerűség szempontjaira is tekintettel a
jövőben aktualizáljuk, módosítsuk a rendeletet.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatásról szóló előterjesztést áttekintés és
megvitatás után fogadják el.

Aszód, 2021. december 9.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: dr. Lukács Adrienn
jegyző

Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (XII.15.) határozata
a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek
súlykorlátozásáról szóló rendelet alkalmazásának 2021. évi tapasztalatairól szóló
tájékoztatás elfogadására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet alkalmazásának
2021. évi tapasztalatairól írt tájékoztatást elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri dr. Lukács Adrienn jegyzőt, hogy gondoskodjon a
rendeletmódosítás 2022. I. félévben történő felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
a döntés közlésére azonnal

Aszód, 2021. december 9.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Lukács Adrienn
jegyző
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