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Az Mötv.1 134.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörömben  eljárva

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  a  járművek

behajtási  engedélyeinek  kiadási  és  felülvizsgálati  rendjéről  szóló  12/2008  (03.28.)

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) érintően az alábbi

t ö r v é n y e s s é g i  f e l h í v á s s a l

élek.

I.) A Miniszterelnökség  Hatósági  Ügyekért  Felelős  Helyettes  Államtitkársága

adatszolgáltatás-kéréssel  fordult  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokhoz  a

gépjárművek  közúti  használatával  (behajtási  engedélyével)  összefüggésben

díjfizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan.

A  Csongrád-Csanád  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)

2022. június 14. napján, CS/B01/06006-2/2022. számon információkéréssel fordult a

Csongrád-Csanád megyei jegyzőkhöz, hogy az önkormányzatoknál van-e hatályban

olyan  önkormányzati  rendelet,  amely  díjfizetési  kötelezettséget  állapít  meg

gépjárművek  közút  használatával  összefüggésben  (pl.  útfenntartási  hozzájárulás,

közútkezelői  hozzájárulás,  útfenntartási  díj,  behajtási  engedély,  behajtás  esetén

fizetendő pótdíj stb.).

1 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 
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Hódmezővásárhely  MJV  Város  Polgármesteri  Hivatala  Városfejlesztési  és

Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjának vezetője a 2022. június 21.

napján elektronikus úton megküldött válaszához csatolta a hatályos, és a település

honlapján megtalálható Ör.-t.

II.) Az Ör. érintett rendelkezései:

„2. § (4) A be- és áthajtási engedélyt igazoló kártya kiállítására,  csak a 2. § (2) bekezdése

szerinti határozat kiállítása után, a 2. sz. függelék szerinti díj  befizetésének hitelt érdemlő

igazolását követően kerülhet sor.”

„3. § (8) A tárgyévre szóló be- és áthajtási engedélyt igazoló kártyáért a 2. sz. függelékben

meghatározott éves díjat kell fizetni, azonban a tárgyév 7. hónapját követően igényelt be- és

áthajtási engedélyt igazoló kártyák esetében a 2. sz. függelékben meghatározott egy évre szóló

díj 50%-át kell fizetni. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza, annak megállapítására, összegére

vonatkozóan  a  mindenkor  hatályos  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvényben

meghatározottak  az  irányadóak.  A  befolyt  díjak  a  közútkezelő  költségvetésében  az  Út-,

járdafenntartás tételbe kerülnek.”

„3. § (9) Mentesül a 3. § (8) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól,  aki a R. 1.

számú függelékében meghatározott területek közül valamelyiken állandó lakcímmel, illetve 1

évet meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A díj fizetés alóli mentesség csak azon

terület vonatkozásában érvényes, ahol a jogosultnak állandó lakcíme van, illetve ahová az 1

évet meghaladó tartózkodási engedélye szól.”

„7.  §  (4)  Az  itt  szabályozott  engedélyekért  fizetendő  díjat  a  2.  sz.  függelék  tartalmazza.

Egyebekben  az  eseti  engedélyre  a  R.  engedélyre  vonatkozó  rendelkezéseit  kell  megfelelően

alkalmazni.”

„2. sz. függelék”

III.) Az Ör. érintett rendelkezéseinek vizsgálata:

Az Alaptörvény kimondja: 

„32.  cikk  (2)  Feladatkörében  eljárva  a  helyi  önkormányzat  törvény  által  nem

szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok  rendezésére,  illetve  törvényben  kapott

felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.” 
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A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó

helyi  önkormányzati  feladatok  közé  tartozik  a  településüzemeltetés,  amelybe  –

egyebek  mellett  –  beleértendő  a  helyi  közutak  és  tartozékainak  kialakítása  és

fenntartása. [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont]

Az út kezelője  „...a helyi közutak, a lakott területen lévő járda tekintetében a helyi

önkormányzat  vagy  a  fenntartásra,  a  fejlesztésre  és  a  fejlesztéssel  összefüggő

üzemeltetésre  alapított  költségvetési  szerv,  vagy  olyan  gazdálkodó  szervezet,

amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.” [Kkt.2

33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont]

A közúti  közlekedéssel  összefüggésben az  önkormányzat  feladatai  közé a  közúti

közlekedés  tervezése,  fejlesztése,  szabályozása  és  ellenőrzése,  továbbá  a  közúti

közlekedés  szervezeti  és  működési  feltételeinek  meghatározása,  valamint  a

közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése tartozik. [Kkt. 8. § (1) bekezdés a)

pont] 

A  Kúria  kifejtette,  hogy  „mivel  a helyi  közút  közlekedési  célú  használatának

biztosítása  közszolgáltatás,  amelynek  tartalmát  a  Kkt.  határozza  meg,  az

önkormányzati  jogalkotó  ezen  törvényi  keretek  között  alkothat  szabályokat.”

[Köf.5014/2012/8.]  A  Kúria  Önkormányzati  Tanácsa  a  Köf.5.057/2021/6.  számú

határozatában  (a  Köf.5.029/2021/4.,  a  Köf.5.032/2021/3.,  a  Köf.5.033/2021/3.,  a

Köf.5.035/2021/5., a Köf.5.036/2021/4. és a Köf.5.049/2021/4. számú határozatokkal

egyezően)  azt  állapított  meg,  hogy az önkormányzat a törvényi keretek között,  a

helyi  közút  fenntartása  és  üzemeltetése  körében  kötheti  a  közút  használatát

engedélyhez.

Az Stv.3 29. § (1) bekezdése kimondja:  „Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre

kötelezettek  körét,  a  fizetési  kötelezettség  mértékét,  a  kedvezmények,

mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény

felhatalmazása alapján önkormányzati  rendeletben lehet,  kivéve,  ha az Európai

Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik. …” 

2 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (Kkt.)
3 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stv.)
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Az Stv. e rendelkezéséből következően, kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában

az önkormányzat  útfenntartási díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget nem írhat

elő. [Köf.5.001/2022/6.]

Díjfizetési  kötelezettség  megállapítása  tekintetében  a  Kkt.  két  területen  ad

felhatalmazást:  díjfizetés  (használati  díj  formájában) országos közutak közlekedési

célú használata esetében írható elő (Kkt.  33/A.  §-33/C. §),  illetve a közutak nem

közlekedési  célú  használatakor  (Kkt.  37.  §).  Az  út  használatán  alapuló  díj

megállapítására  a  Kkt.  nem  ad  felhatalmazást  az  önkormányzatoknak,  a  helyi

közutak tekintetében sem. [Köf.5.001/2022/6.]

Megállapítottam,  hogy  az Ör.  2.  §  (4)  bekezdése,  3.  §  (8)-(9)  bekezdései,  7.  §  (4)

bekezdése,  valamint 2. sz. függeléke az Stv. 29. § (1) bekezdésével ellentétesek,

mert sem a Kkt., sem más törvény nem adott felhatalmazást az Önkormányzatnak

arra,  hogy rendeletben  megállapíthasson  a  gépjárművek  közút  használatával

kapcsolatban  (behajtási  engedélyért  fizetendő)  díjfizetési  kötelezettséget,  illetve

annak mértékét.

Fentiekre  tekintettel  az  Ör.  módosítása  és  a  II.)  pontban  hivatkozott  érintett

jogszabályhelyek hatályon kívül helyezése szükséges.

Kérem a Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy a  törvényességi  felhívásban foglaltakat

megvizsgálni,  a  törvényességi  felhívást  a  Közgyűlés  elé  terjeszteni,  a  jogsértés

megszüntetéséről  gondoskodni  és  a  megtett  intézkedéséről  a  Kormányhivatalt

legkésőbb  2022.  július  29. napjáig – a  TFÍK  felületen  keresztül  –  tájékoztatni

szíveskedjék.

Szeged, 2022. június 23.

Tisztelettel:

A kormánymegbízott helyett eljárva

Zakar Péter 
mb. igazgató
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