
1 
 

Magyarország útjain érvényes legnagyobb 
megengedett össztömeg- és tengelysúly-értékek 

Készítette BI-KA Logisztika Kft. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján, 

a jogszabály 2018. november 6-i állapota szerint 

 

Magyarország területén a közúton és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon az 1990-ben megalkotott, és azóta 
többször módosított 6/1990-es KöHÉM-rendelet szabályozza azokat a legnagyobb tömeg-, tengelysúly- és 
méretnormákat, melyeket az egyes járműveknek a közlekedés során be kell tartaniuk. A megengedett értékek 
túllépése nemcsak az utak burkolatát károsíthatja, hanem baleseti veszélyforrás is lehet. Elmondható, hogy a magyar 
jogszabály nagyjából megfelel a külföldi országok tömeg- és méretnormái esetében alkalmazottaknak, azonban egyes 
járműfajtáknál vagy felépítményeknél kisebb eltérések lehetségesek. 

A megengedett tömeget meghaladó járművekre előzetesen útvonalengedély kérhető az illetékes közútkezelőtől. Ennek 
hiányában a tengelysúlyt vagy megengedett össztömeget túllépő jármű üzembentartójának bírságot kell fizetnie. 

Érzékelve az áruszállító járművek túlsúlyának 2018-ban szigorodó szankcionálását, jogszabálykivonatunkat azért 
tesszük közzé, hogy ezáltal is segítségére legyünk megbízóinknak és partnereinknek, akiknek szintén szükséges 
kiemelkedő figyelmet fordítaniuk a járművek rakodására és a tömeg rakfelületen való elosztására. 

A járművek tömegére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

6. § (1) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege: 

 

 

nem haladhatja meg. 
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(2) A négytengelyes gépjármű tonnában kifejezett össztömege nem haladhatja meg a legelső és leghátsó 

tengely méterben kifejezett távolságának az ötszörösét. E rendelkezést nem kell alkalmazni a kizárólag 

belföldi forgalomban üzemeltetett járművekre. 

(3) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű járműszerelvény együttes megengedett legnagyobb 

össztömege: 
 

 
 

nem haladhatja meg. 

(4) Fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekűnek kell tekinteni azt a járművet, amelynek kereke az 

útigénybevétel szempontjából a fúvott gumiabronccsal legalább azonos értékű. 

(5) A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege - a 

lánctalpas járművet kivéve - 12,0 tonnát nem haladhatja meg. 

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó alternatív 

üzemanyaggal hajtott gépjárműveknél a megengedett legnagyobb össztömegét a forgalomba helyezést 

megelőző vizsgálat során a közlekedési hatóság az alternatív üzemanyag-technológiához szükséges 

többletsúllyal, de legfeljebb egy tonnával megnövelheti, kivéve az (1) bekezdés aa)-

ac)és bc), bd) alpontjába tartozó járműveket. 

 

A járművek tengelyterhelésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

7. § (1) *  A jármű tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű esetében - kivéve a (7) 

bekezdésben meghatározott esetet – 

 

 
 
nem haladhatja meg. 
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(2) Ha a két tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (=d): 
 

 
 
(3) Ha a három tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (=d): 
 

 

 

(4) Tengelycsoportban lévő tengelynek azt a tengelyt kell tekinteni, amelynek távolsága a szomszédos 
tengelytől kisebb 1,80 méternél (d < 1,80 m). 

(5) Ha a jármű jobb és bal oldali kerekei nincsenek egy tengelyvonalban, de az eltérés nem haladja meg a 
0,50 métert, ezeket a kerekeket - a megengedett legnagyobb tengelyterhelés szempontjából - egy 
tengelyen lévőknek kell tekinteni. 

(6) Azok a jármű egy oldalán lévő kerekek, amelyeknek tengelyvonalai egymástól 1,00 méternél kisebb 
távolságra helyezkednek el, a tengelyterhelés szempontjából egy keréknek minősülnek. 

(7) Azoknál a járműveknél, amelyeknél egy tengelyvonalban: 

a) két független kerékfelfüggesztésen együttesen négy vagy több kerék, illetve kerékpár van és ezek 
középsíkjainak tengelyirányban mért egymástól való távolsága legalább 0,65 méter, 

b) három vagy több független felfüggesztésű kerék vagy kerékcsoport van az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott megengedett legnagyobb tengelyterhelés 20%-kal túlléphető. 

(8) A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése - a 
lánctalpas járművet kivéve - 6 tonna. 
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(9) Az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek legnagyobb tengelyterhelése nem haladhatja meg az (1) - (3) 
bekezdésben meghatározott tömeghatárokat. 

 

A túlméretes és a megengedett össztömeget illetőleg tengelyterhelést meghaladó 
járművekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

 

8. § (1) *  A közlekedési hatóság kivételesen engedélyezheti az 5-7. §-okban meghatározott méret-, 
illetőleg tömeghatárokat meghaladó járművek forgalomba helyezését 

a) nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és pótkocsi 
esetében, ha méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt, 

b) munkavégzésre berendezett jármű esetében, ha a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a járműre 
szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg. 

 

 

A dokumentum a jogszabály 2018. november 6-i állapotát tükrözi 
 
 
 


