
Általános tájékoztató útvonalengedély kiadása kapcsán 

1. Magyarország területén a 13/2010. (X.5.) NFM rendelet szabályozza a meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedését, a közútkezelői és hatósági eljárást, 
valamint a díjfizetés feltételeit. 

2. Útvonalengedély-köteles az a jármű, amelynek terhelése, illetve mérete a járművön lévő rakományt is 
figyelembe véve a külön jogszabályban  meghatározott értékeket meghaladja. 

3. Az útvonalengedélyt (közútkezelői hozzájárulást) az illetékes közútkezelő adja ki: 

   a./ országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt,  

   b./ helyi közút esetén az illetékes önkormányzat,  

   c./ közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa.  

4. Az útvonalengedély iránti kérelmet az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével az engedélyező 
szervezethez kell benyújtani.  

A nyomtatvány letölthető az Útügyek / Útvonalengedélyezési kérelem (össztömeg-, tengelyte rhelés-, és 
mérethatárt meghaladó járm ű közúti közlekedéséhez) és Útvonalengedélyezési kérelem (túlméretes 
mezőgazdasági járm ű/járműszerelvény)  cím alatt. 

A közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg eljárási díjat kell az útkezelő részére fizetni. A 
fizetendő eljárási díj – hozzájárulásonként – az alapdíj és a 13/2010. (X.5) NFM rendelet 2.sz. mellékletében 
meghatározott szorzószám szorzata. Az alapdíj 1000 Ft + Áfa.  

A díjmeghatározás elérhető a Segédlet a díjak meghatározásához cím alatt. 

5. A közútkezelő az útvonalengedélyt megtagadhatja, ha 

    -  a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő, illetőleg a 
túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható, 

    -  a közút teherbírása és állapota alapján - figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű 
létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére - nem alkalmas arra, hogy a 
megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó jármű azon közlekedjék. 

A közútkezelő az útvonalengedélyben előírja a jármű közlekedésére igénybe vehető útvonalat és a 
közlekedés feltételeit. 

6. A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek 
közlekedéséért túlsúlydíjat kell fizetni, amelynek összegét a hozzájárulásban meghatározott útvonal 
távolságának, hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) alapján kell megállapítani. 

Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott 
érvényességi idő és a jármű össztömegének alapul vételével kell meghatározni, növelve a mindenkor 
hatályos általános forgalmi adó mértékével.  

7. A közútkezelő - amennyiben a közlekedésbiztonsági szempontok indokolják - a jármű közlekedéséhez 
rendőri, illetve egyéb szakkíséretet is előírhat. 

9. Az útvonalengedély kiváltása egyéb díjfizetési kötelezettség alól nem mentesít. 


