
 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRELEM 

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi 

és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához 

 

(a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9.§ (5) bekezdése 

alapján) 

 

 3000,- Ft  

         illetékbélyeg 

 

 

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! 
 

 
Alulírott  …............................................................ (név) a …...................................................... 

….......... gazdasági társaság (cégjegyzékszáma: …........................................) képviselője 

kérem, hogy a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, 

vontató, pótkocsi, autóbusz* járműnyilvántartásba vételi eljáráshoz a közlekedési igazgatási 

hatóság előtti eljárásban felhasználható igazolást – mely tartalmazza, hogy a cégjegyzékben 

(székhelyként vagy, telephelyként vagy, fióktelephelyként) szereplő bejegyeztetni kívánt 

települési címen és helyrajzi számon található telephely alkalmas az alábbi paraméterekkel 

rendelkező jármű tárolására – kiállítani szíveskedjenek. 

 

1.Kérelmező üzembentartó/tulajdonos adatai: 

Név: …..........................................................................................................................................

Érkeztető bélyegző Iktató bélyegző 
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Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ….............................................. 

Székhelycím/lakcím: ….............................................................................................................. 

Elérhetősége: ….......................................................................................................................... 

 

2. Bejegyezni kívánt telephely (székhely) adatai: 

Az ingatlan címe: ….................................................................................................................... 

Az ingatlan helyrajzi száma: …................................................................................................. 

Az ingatlan használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.): …............................................ 

Gépjárműtárolásra használt terület nagysága: …....................m2 

 

3. Jármű adatok: 

Gépjármű forgalmi rendszáma: …................................................................................................ 

Gépjármű alvázszáma: …............................................................................................................. 

Gépjármű össztömege: …............................................................................................................. 

Gépjármű kategóriája: ….............................................................................................................. 

Gyártmánya, típusa: …........................................... 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyezni kívánt székhely/telephely a 

gépjármű tényleges tárolási helyéül szolgál, továbbá az ingatlan …........... db 3,5 tonnát 

meghaladó gépjármű tárolására alkalmas.  

Jelenleg az ingatlanon tárolt 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek száma: …......... db 

      

 

 Csatolt okiratok: 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)  

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 

haszonélező hozzájárulását igazoló okirat 

3. közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

4. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 

5. a kérelemben szereplő gépjármű/gépjárművek forgalmi engedélyének mindkét oldali 

másolata 

6. méretarányos helyszínrajz, melyen fel kell tüntetni az ingatlanon álló épületeket, azok 

funkcióját, az ingatlanon meglévő funkcióhoz kapcsolódó már meglévő 

parkolóhelyeket, tervezett parkolóhelyeket, az ingatlan zöldfelületének és burkolt 

felületének mértékét m2-ben. 

 

 

Enying, 20.....  ...........................  hó  .........  nap 
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     …........................................................................  

                                                    kérelmező neve (nyomtatott betűkkel) 

 

       …......................................................................... 

                                                     kérelmező aláírása (bélyegzője) 
 
 

 

 

 

 


