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3 000 FT-OS
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM A 3,5 T FELETTI
ILLETÉKBÉLYEGHELYE GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSÁHOZ (A közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5)
bekezdésében meghatározott jegyzői igazolás kiadásához)

Alulírott(név)..………………………………….……............................……………………
a(cégnév)…………………………………..……………………………………………………
képviselője kérem, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű
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.
Kérelmező üzembentartó/tulajdonos adatai:
Név:.............................................................................................................................................
Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám:…...………………...…………
Székhelycím / Lakcím:.............................................................................................................
Bejegyezni kívánt telephely (székhely) adatai:
Az ingatlan címe: …...................................................................................................................
Helyrajzi száma: …....................................................................................................................
Az ingatlan használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.):……………...…………..….
Gépjárműtárolásra használt területnagysága:………………………………………...m2
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.
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Csatolt okiratok, mellékletek
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 haszonélvező hozzájárulását
igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat.
4. vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);
5.képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Dátum:
.

..................................................
Aláírás /pecsét
(telefonszám)……………………..

TÁJÉKOZTATÁS
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a az
alábbi (5) bekezdéssel egészült ki:
5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból,
vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az
(1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím
bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása
tartalmaz, b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és j) pontja
szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti,
amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak
bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja,
feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt,
hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési
önkormányzat jegyzője igazolja. (6) Az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti telephely
alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabály
szerint bejelentett tárolóhely is értendő.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát:
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető
tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti,
amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül
szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési
önkormányzat jegyzője igazolja. A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a közúti
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közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem
tárolható.
A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba
helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás
bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői
igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem
tehető meg. A jegyzői igazolás a megjelölt közlekedési igazgatási eljárások során (új
jármű forgalomba helyezése vagy a tulajdonjog változás bejegyezésekor)
bemutatandó okmány, melyet – a 2012. január 1- jén hatályba lépett – a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 19. melléklete tartalmaz.
E szerint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez be kell mutatni a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.
A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra, az eljárás
illetékköteles, melyet 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel kérünk leróni az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. alapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL.
törvény 21. § (1) bek. és a 83 § alapján az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek
hiányában értesítési címe illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes
jegyző állítja ki a beadott kérelmeket a benyújtástól számított 10 napon belül, és adja
ki az igazolást.

