
Tájékoztatás az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárásról 

Az üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül csak mellékútvonalon és 
legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált jár-
művet köteles eltávolítani a közterületről. A közterület-használati engedélyt a gépjármű 
üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. Az önkormányzat 
nevében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatósága jár el. A közterület-használati engedély csak határozott időre – legfeljebb 15 
napra –, díj ellenében adható ki.  

Az elszállítás, visszaszolgáltatás feltételei  

A helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendel-
kező, üzemképtelen járművön a Közterület-felügyelet értesítést helyez el azzal a figyelmezte-
téssel, hogy 30 napot követően az érintett járművet a felügyelet, illetve annak megbízásából 
eljáró Eurofuvar Bt. (mint közreműködő) elszállíttatja. 

A jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság 
tájékoztatást kap, továbbá a járművek listája megtekinthető az Önkormányzat honlapján. Ha 
a tulajdonos (üzemben tartó) az elszállítástól számított hat hónapon belül nem jelentkezik, a 
járművet nem veszi birtokba, az értékesítésre, vagy más módon hasznosításra kerül. A hulla-
dékká vált - forgalomba nem helyezhető – járműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembe-
vételével regisztrált bontó-hulladékkezelőnek kerül átadásra. 

Az elszállítással és az őrzéssel kapcsolatos költségek a jármű üzemben tartóját terhelik. A 
jármű elszállításának költsége: 17.250.- Ft + ÁFA, a jármű tárolásának és őrzésének költsége 
1.200.- Ft + ÁFA. Az intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatásról, továbbá az intézkedés meg-
szüntetéséhez szükséges ügyintézésről, így különösen a költségek befizetéséről, a jármű tá-
rolásának helyéről, a visszaadásról ügyeleti szolgálat keretében gondoskodunk – Szekszárd 
MJV Közterület-felügyelete 7100 Szekszárd, Garay tér, tel.: +36 30/7408573, e-mail: 
kozter@szekszard.hu, hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.30 óráig. Az elszállított jármű átvehető a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2. sz. alatti telephelyén az 
ügyeleti szolgálattal történő előzetes egyeztetést követően, ha az üzembentartó vagy a jármű 
használója az intézkedés költségét megtéríti, a befizetés tényét a készpénz-átutalási megbízás 
feladóvevényével vagy banki átutalást igazoló okirattal igazolja. 

Jogi háttér   
 

Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59. § (3) bekezdése szerint:  

„Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen 

jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély 

nélkül - legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt 

járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - a tulajdonos költségére – 

eltávolíthatja. 



A közúton, a tulajdonos önkormányzat engedélye nélkül, jogellenesen tárolt járművek elszál-
lításával kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a 
tartalmazza. E szerint:  
 
„(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzés-
sel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet 
részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre tör-
ténő figyelmeztetést.  
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően a felügyelő az 
érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.  
(4) A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A 
felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás cél-
jából - a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzé-
teszi. Az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként 
létrehozott felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát a költ-
ségvetési szerv saját honlapján is közzéteszi. 
(5) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az 

elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a 

felügyelet a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított 

jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az 

értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni….. 

(8)Az elszállítás és a kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű üzemben tartóját terheli. A 

járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a 

felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség. 

(9) A jármű elszállítása során, az abban keletkezett vagyoni kárért a felügyeletet kártalanítási 

felelősség terheli.” 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet (Khr.) 3. § (2) bekezdés p) pontja szerint:  

„A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges. Közterület használati 
engedélyt kell beszerezni üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek tárolására. Az 
engedély időtartama max. 15 napra szólhat, mely nem hosszabbítható meg.” 
 
A Khr. 6. §-a szerint: 
 „(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

a) közhasználatra átadott részt engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően 

használ, 

b) közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 

feltételektől eltérő módon használ…” 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V.2.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:  

„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.” 


