
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/1998. (VI. 11.) sz. rendelete 

a forgalmat akadályozó járművek elszállításáról 
 
 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
/1/ A rendelet célja a felsőbb szintű jogszabályok helyi végrehajtása, a közterületen engedély 
nélkül tárolt üzemképtelen, illetve a forgalmat nagymértékben akadályozó járművek 
eltávolításának szabályozása. 
 
/2/ A rendelet hatálya az önkormányzati tulajdonban lévő közutakra, a közterületekre terjed 
ki. 
 

Üzemképtelen járművek fogalma, tárolása 
 

2. § 
 
/1/ Az üzemképtelen jármű fogalma: 

- amely a kötelező hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik; 
- műszaki állapotok miatt közúti közlekedésre alkalmatlan 
( a rendelet rendelkezéseit a közterületen tárolt lakókocsikra és pótkocsikra is alkalmazni     
kell.) 
 

/2/ Üzemképtelen jármű közterületen nem tárolható. 
 
 

Üzemképtelen járművek eltávolítása 
 

3. § 
 
/1/ A jármű üzembentartóját az út kezelője a jármű 3 napon belüli elszállításra felszólítja 
 
/2/ Amennyiben az üzembentartó a felszólításoknak nem tesz eleget, az út kezelője a járművet 
elszállíttathatja, erről az üzembentartót értesíteni kell. 
 
/3/ Az üzemképtelen jármű elszállítása és tárolása az üzembentartó költségére történik. 
 
/4/ Ha az üzembentartó kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható, erről a 
rendőrkapitányságot haladéktalanul értesíteni kell. 
 
 

A forgalmat nagymértékben akadályozó járművek fogalma, 
eltávolítása 

 
4. § 

 



/1/ A forgalmat nagymértékben akadályozó járműveknek kell tekinteni: 
- amelyet a KRESZ vonatkozó szabályait figyelmen kívül hagyva helyeztek el, 
- mely az áruszállítás által érkező jármű szabályos beállását akadályozza, 
- a járdán haladó gyalogosforgalmat akadályozza 

 
/2/ A forgalmat nagymértékben akadályozó, szabálytalanul elhelyezett járművet az út kezelője 
az üzembentartó költségére elszállíttathatja. 
 
 

Az elszállítás közös szabályai 
 

5. § 
 
/1/ Az elszállítást a külön szerződéssel erre feljogosított vállalkozó végzi. 
 
/2/ A szállításra kerülő jármű adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, tartalma: 

- a jármű állagának rögzítése 
- forgalmi rendszáma 
- különös ismérvek 
- a járműben talált tárgyak felsorolása 
- az intézkedést végzők aláírása 
- a helyszín megjelölése, dátum 
- kötelező a jegyzőkönyv mellett fényképfelvételt is készíteni a járműről 

 
/3/ Az elszállításról, a tárolás helyéről, időtartamáról értesíteni kell: 

- a nyilvántartott üzembentartót  
- külföldi jármű esetén az illetékes külföldi képviseletet 
- az illetékes rendőrhatóságot 

 
/4/ Az elszállításra kerülő járművek azonosítására alkalmas adatait közzé kell tenni a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
/5/ A tárolóhelyek fenntartásáról az elszállításra jogosult gondoskodik. 
 
/6/ A tároló szerv az üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül köteles az 
üzembentartót írásban felszólítani, hogy a járművét a tárolás helyszínéről 30 napon belül 
szállíttassa el. 
 
/7/ Ismeretlen üzembentartó esetén a felszólítást a helyi sajtóban közzé kell tenni. 
(Önkormányzati hivatal lapjában) 
 
/8/ A szállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem 
rendelkező jármű esetében a tulajdonost terheli. A tárolással megbízott csak a felmerült 
költségeinek megtérítését követően köteles a járművet igazolt tulajdonosának, 
üzembentartójának kiadni. 
 
 

Az értékesítés szabályai 
 

6. § 



 
/1/ A hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező, továbbá a ki nem váltott 
üzemképtelen járműveket a tárolással megbízott az elszállítás napjától számított 180 nap 
elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége után megsemmisítheti. 
 
/2/ A járművek és az azokban található dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált 
tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak alapján. 
 
/3/ Az értékesítés során befolyt összeget  - a felmerült költség kiegyenlítése után – 
Pilisborosjenő község Önkormányzat Polgármesteri hivatalának kell átutalni. 
 
/4/ Az üzembentartó vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során 
befolyt – a tárolásra kijelölt, vagy megbízott szervezet költségeivel csökkentett – összegre 
jogosult igényét érvényesítheti, ha tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. A Polgármesteri 
Hivatal jogosult az üzembentartóval, tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során 
befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét. 
 
/5/ Az értékesítés során befolyt és költségekkel csökkentett összeg elévülés idő elteltével a 
Pilisborosjenő Önkormányzata egységes pénzalapjának bevételét képezi. 
 
 

Hatálybalépés 
 

7. § 
 
 
A rendelet 1998. augusztus 1.-jével lép életbe, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Szegedi Róbert                                         Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes 
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