Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló rendelet 15. § (1) bekezdése alapján lehetőség van díjmentes „regisztrációs” engedély
kiváltására, mely kizárólag az alábbi kedvezményekre jogosít:

Össztömegre vonatkozóan:
a) ISO konténert vagy cserefelépítményt szállító jármű - max. 42 tonna össztömegű
(kéttengelyes vontató háromtengelyes félpótkocsival)
b) ISO konténert vagy cserefelépítményt szállító jármű - max. 44 tonna össztömegű
c) (háromtengelyes vontató + háromtengelyes vagy kéttengelyes félpótkocsival
Alternatív üzemanyaggal hajtott járművek
Egy tonnánál nem nagyobb tengely és /vagy tengelycsoport túllépésre vonatkozóan:
d) Élő állatot szállító járművek
e) Ömlesztett árut vagy folyadékot szállító járművek
f) Kéttengelyes autóbuszok

Fenti kedvezményekre a rendelet 15. § értelmében az abban felsorolt műszaki
feltételeknek megfelelő járművek és szerelvények eljárási és túlsúlydíj fizetés nélkül,
de útvonalengedély kiváltásával vehetnek részt a közúti forgalomban.
Az engedély a kiállítás napjától 1 évig érvényes, ezt követően a programban újra egy évre
meghosszabbítható a „másolás” lehetőséggel, és a dátumok átírását követően. A
kedvezmény utólagosan már nem érvényesíthető, mindenféleképpen a szállításokat
megelőzően kell elkészíteni, a hozzájárulást.
Az ÚVR E-office felületen történt cég regisztráció után a regisztrált e-mail címre érkezni fog
egy ideiglenes jelszó, melyet az első belépéskor meg kell változtatni.
A regisztrációs engedélyek elkészítéséhez e-mailben megküldjük az ehhez szükséges útmutató
leírásokat, ezeket figyelmesen és alaposan át kell tekinteni. Az engedély elkészítése előtt első
lépésként fel kell tölteni a járművek adatait és azok érvényes forgalmi engedélyének
másolatait is, illetve a kedvezményre jogosító műszaki dokumentációt, valamint a saját cég
nevét és telephelyét az „Adminisztráció” felületen. Ha más partner nevére is szertne igényelni,
akkor annak adatit is fel kell venni.
Ezután az „Új útvonalengedély létrehozása” lehetőséggel kell létrehozni az engedélyt és a
három oldal kitöltésével (alapadatok, útvonal – itt automatikus teljes közúthálózat jelenik

meg-, számlázás) elkészíteni az engedélyt minden regisztrálandó járműre/járműszerelvényre
külön-külön.
A regisztrációs engedélyekben minden esetben a „Számlázás” oldalon az átvételi helynél az
Elektronikus Ügyfélszolgálat választandó ki.
Akkor lettek jól kitöltve az adatok, ha a számlázás felületen a fizetendő díjnál „0” forint
szerepel.

Nagyon fontos a díjkedvezmény kiválasztása, mely az első oldalon, az alapadatoknál található.

Az útvonalengedély kiváltása egyéb útdíjfizetési kötelezettség alól nem mentesít.

