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Tájékoztató 

a közlekedési korlátozás alól mentesítő engedély iránti kérelemről 
 

Mely járművekre terjed ki a korlátozás? 

A rendelet hatálya minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, 

vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló 

járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), kiterjed, amelynek megengedett 

legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja. 

 

Mikor érvényes a korlátozás? 

A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az ország közútjain 

 július 1-jétől augusztus 31-éig 

szombaton – amennyiben az nem munkanap –15 órától vasárnap 22 óráig, 

munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától a munkaszüneti nap 22 óráig, 

 szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti 

napokon 22 óráig közlekedni 

Ha a munkaszüneti nap, július 1 - augusztus 31. között, szombat vagy vasárnap előtti, vagy az 

szeptember 1 - június 30. között, vasárnap előtti napra esik, a forgalomkorlátozást a korlátozott 

időszak első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig időben folyamatosan, megszakítás nélkül kell 

alkalmazni. 

 

Mely szállításokra nem vonatkozik a korlátozás? 

I. 

Nem szükséges engedély illetve a korlátozás nem vonatkozik az alábbi szállítások esetében: 

1. a Magyar Honvédség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a 

katasztrófavédelem, a vámhatóság szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott 

vagy igénybe vett, 

2. a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelőzést, valamint segítségnyújtást végző, 

3. a műszaki, baleseti és rakománymentést végző, 

4. a kommunális feladatot ellátó, ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési 

hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt, 

5. a kizárólag friss virágrakományt vagy élő növényekből álló rakományt szállító, 

6. a termény betakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági 

munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt, 

7. az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan 

romló élelmiszert, tojást, valamint friss, nyers, nem fagyasztott, nem szárított, nem feldolgozott 

zöldséget és gyümölcsöt, gabonát szállító, 

8. a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt, 

ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is, 



9. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a miniszteri rendelet szerinti 

gyakorlati oktatás vagy vizsgáztatás során használt, és 

10. az 1-7. pontban meghatározott szállítási cél érdekében - a fel- és lerakóhely között, továbbá azok 

és a telephely viszonylatában - üresen közlekedő, 

továbbá 

11. a november 4-e és március 1-je közötti időszakban a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es 

(EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő 

tehergépkocsira. 

 

II. 

Fentieken túl, a 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás – a 2. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalak kivételével – nem vonatkozik: 

1. az Európai Közösség és Magyarország közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek 

kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező 

törvényben meghatározott kombinált áruszállítást 

a) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, vagy felrakóhely között vagy 

b) a határátkelőhelyhez legközelebb lévő átrakó állomás és határátkelőhely között végző, 

2. a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegűként kezelt küldemények 

szállítását végző legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, 

3. a postai tevékenység keretei között, levelek, csomagok és újságok szállítását végző, 

4. a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemű üzemanyagok, tüzelőanyagok és 

gyógyászati célú gázok szállítását végző, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály 

besorolású, 

5. az út-, vasút- vagy közműépítéshez, közérdekű beruházásokhoz, továbbá ezek fenntartásához, 

javításához vagy tisztításához használt, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály 

besorolású, 

6. az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között 

közlekedő, 

7. az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig - a 2. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti időszakban - közlekedő, 

8. a lakossági költöztetéshez használt legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály 

besorolású, 

9. a vasúti-, hajóállomási és repülőtéri el- és felfuvarozást vagy legalább 7-es (EURO 3-as) 

környezetvédelmi osztály besorolású, sajátszámlás szállítást (a feladó vagy fogadó cég telephelyétől 

legközelebb eső állomás viszonylatában) végző, a korlátozás ideje alatt érkező, illetőleg továbbításra 

kerülő árut szállító, 

10. a vontatmány nélkül közlekedő, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegű nyerges vontató 

kialakítású, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, 

11. a közút kezelője által a meghatározott össztömeget vagy tengelyterhelést vagy méretet 

meghaladó járművek közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján közlekedő, legalább 7-es (EURO 3-

as) környezetvédelmi osztály besorolású, és 

12. az 1-2., 4-5., 8-9., és a 11. pontban meghatározott szállítási cél érdekében - a fel- és lerakóhely 

között, továbbá azok és a telephely viszonylatában - üresen közlekedő tehergépkocsira.  

 

Automatikus mentesülés esetén, a tehergépkocsi vezetője menetokmányként köteles magánál 

tartani és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni: 

1) a felmentés okát tartalmazó iratot (olyan okmány, amely a felsorolt kedvezmények egyikének 

meglétét igazolja), és 

2) e tájékoztató II. része 2., 3., 5., 9. vagy 12. pontjában felsorolt szállítás esetén, a rendelet 4. 

melléklet szerinti tartalommal a megbízó vagy a szállító által kiállított nyilatkozatot. 

 



Tájékoztató a közlekedési tilalom alóli mentesítés iránt benyújtható kérelemhez 

Kérelmet, a járművet üzemeltető vállalkozás, vagy a szállítás megrendelője (a fuvarozási megrendelés 

másolatát csatolva), illetve meghatalmazással rendelkező képviselőjük nyújthat be! 

 

Felmentést a BFKH Közlekedési Főosztály, Közlekedési Hatósági Osztálytól abban az esetben 

lehetséges kérni, amennyiben a szállítás terén az alábbiak maradéktalanul teljesülnek: 

 más közlekedési eszközzel nem végezhető (bármely közlekedési eszköz), 

 termelési és kereskedelmi ellátó rendszerek folyamatos áruellátásában jelentkező zavarok 

elhárítását szolgálják, 

 a folyamatos üzemű termelési technológiák alkalmazása során felmerülő zavar elhárítását 

szolgálják, vagy egyedi jellegű, különleges szervezést igényelnek (nem zavar az, amennyiben 

a technológia igényei az üzem területén levő tároló helyre való előszállítással kielégíthetőek), 

 a tehergépkocsik forgalmi engedélyének másolata (legalább 7-es (EURO 3-as) 

környezetvédelmi osztály besorolású - a tevékenységet gyakorló által üzemeltetett - 

tehergépkocsival rendelkeznek), 

 a tiltott útvonalak (R 3. melléklet) igénybevételére, a nyári korlátozás időszaka alatt nincs 

szükség. 

 

A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem és mellékletei tartalma: 

 

a) a szállítani kívánt áru megnevezése, tömege, mérete, csomagolásának jellege, 

b) a kérelem részletes indokolása, ideértve annak indokolását is, hogy a szállítás miért nem 

végezhető 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg alatti tehergépkocsival, 

c) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása, 

d) a szállítás tervezett időpontja (csak eseti felmentés esetében), 

e) a szállítás tervezett útvonala, 

f) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe, 

g) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma, 

h) a kérelmező aláírása, bélyegzője, 

i) a kért felmentés időbeli hatálya, 

j) nyilatkozat arról, hogy július 1 - augusztus 31. között időszakban a 3. mellékletben meghatározott 

útvonalakat nem veszik igénybe, 

k) a tehergépkocsik forgalmi engedélyének másolata, 

l) bérlő által benyújtott kérelem esetén a bérleti szerződés másolata, 

m) megrendelő által benyújtott kérelem esetén a fuvarozási megrendelés másolata, és 

n) engedélyenként (vonó járművenként) az eljárási illeték (átutalással teljesítve). 

Célszerű, valamennyi kért engedély esetében - járművenként csoportosítva - az engedély kitöltéséhez 

szükséges tételes adatokat is megadni. 

 

Külföldi üzemben tartó (kérelmező) esetén kiegészítő követelmények 

Fentieken túl, külföldi üzemben tartó (kérelmező) esetén, a kérelmet magyar nyelven, a hivatalos 

okmányok másolatáról hiteles magyar nyelvű fordítást mellékelve, a képviselet meghatalmazás 

terén diplomáciai felülhitelesítéssel szükséges benyújtani, továbbá magyar nyelven beszélő, a 

szállítás körülményeit ismerő kapcsolattartó, megbízott nevét és elérhetőségét is célszerű megadni.  

 

Egész évre érvényes engedélyek iránti kérelmek 

Tartós, a következő évre érvényes engedélyek iránti kérelmek beadási határideje december 01. E 

határidő után eseti egy-egy útra, vagy rövidebb időszakra (pár hónapra) kérhető engedély. A nem 

tartós, nem éves engedélyek iránt - a feltételek ismételt igazolásával - kérelem az év során többször is 

benyújtható. 

 



Engedélyek módosítására a jogszabály nem ad lehetőséget. Amennyiben járműcserét hajtanak 

végre, abban az esetben kérem, hogy az újonnan az üzemben tartásába került járműre (az üzemben 

tartásából kikerült jármű engedélyének egyidejű visszaküldésével) a fentiekben megjelölt adattartalmú 

teljes kérelmet benyújtani szíveskedjen. 

 

Az engedélyt a tehergépkocsi vezetője köteles magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult 

személyek felhívására bemutatni. 


