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TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember 19-én, Magyarországon új 

jogszabály lépett életbe, mely az eddigiektől eltérő módon szabályozza a túlméretes és 

túlsúlyos járművek közlekedését. 

 

A továbbiakban az egy vagy több, együttesen legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes 

hosszúságú konténert vagy cserefelépítményt szállító, kéttengelyes gépjárműből és 

háromtengelyes félpótkocsiból álló járműszerelvény legnagyobb díjmentes össztömege 42 

tonna.  

 

Az az egy vagy több, együttesen legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes hosszúságú konténert 

vagy cserefelépítményt szállító, háromtengelyes gépjárműből és két- vagy háromtengelyes 

félpótkocsiból álló járműszerelvény legnagyobb díjmentes össztömege 44 tonna.  

 A fenti kedvezmények feltétele a közlekedés előtti regisztráció Magyar 

Közút NZrt. adatbázisában. A regisztráció internetes felületen keresztül 

(honlap) és a Magyar Közút NZrt. közúti mérőállomásain lehetséges. 

Regisztráció hiányában a kedvezmény nem vehető igénybe.  

 

 

INFORMATION 

We wish to inform our Customers that a new regulation has come into effect on 19 

September, 2017 in Hungary, which introduces new rules concerning the transport for the 

over-sized and overweight vehicles. 

 

After the entry into force of the new regulation, the maximum authorised mass for the two-

axle motor vehicle with three-axle semi-trailers transporting one or more containers or swap 

bodies, up to a total maximum length of 45 feet, is 42 tonnes for free of charge. 

 

After the entry into force of the new regulation, the maximum authorised mass for the three-

axle motor vehicle with two- or three-axle semi-trailers transporting one or more containers or 

swap bodies, up to a total maximum length of 45 feet, is 44 tonnes for free of charge. 

 

To qualify the allowance above, the vehicle is required to be registered in the 

database managed by Hungarian Road Management NPO before transporting. 

Customers can register through the internet (company website) or at the 

company’s weighing stations. With no registration, the allowance above shall 

not be granted. 
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