
 
 
 
 
 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal  

 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/19    Fax: 84/380-011    E-mail: jegyzo@sagvar.hu 

Rövid név: SKNMK  KRID: 107033347 

 

 
 

Kérelem  
 

a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz 

forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához 

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

alapján. 

 

KÉRELMEZŐ (ÜZEMELTETŐ/TULAJDONOS (üzembentartó)  

Neve:  

Székhelyének címe:  

Telephelyének címe:  

Egyéni vállalkozó nyilvántartási 

száma/gazdasági társaság 

cégjegyzékszáma: 

 

A TÉNYLEGES TÁROLÁSI HELY CÍME, 

HRSZ: 
 

A TÉNYLEGES TÁROLÁSI HELY A 

CÉGJEGYZÉKBEN SZÉKHELY VAGY 

TELEPHELYKÉNT SZEREPEL: 

A megfelelő választ aláhúzással kell jelölni! 

igen             nem 

 

A GÉPJÁRMŰ 

forgalmi rendszáma:  

alvázszáma:  

össztömege:  

kategóriája:  
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy: 

- A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) 

bekezdése szerint: „3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt 

üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) az (1) bekezdés f) pontja szerinti 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 a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására a 

települési önkormányzat jegyzője igazolja.” 

- A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján: „A gazdálkodó 

szervezet a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén 

vagy - legfeljebb 10 jármű esetén – tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési 

szolgáltatáshoz használt jármű - a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy 

más közterületen nem tárolható.” 

 

A kérelemhez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia: 

 A kérelemben szereplő gépjármű / gépjárművek forgalmi engedélyének 

mindkét oldali másolatát. 

 A gépjármű adásvételi szerződését. 

 Meghatalmazás, ha nem az ügyfél jár el személyesen. 

 Amennyiben a gépjármű tárolására szolgáló ingatlan nem a kérelmező 

tulajdonában van, bérleti szerződés csatolása. 

 

 

Dátum:      

 

 

                     Kérelmező aláírása 

         Telefonos elérhetősége 

 

 

 

Alulírott …………………………………, mint a fent megjelölt 

…………………………………………… ingatlan tulajdonosa büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az ingatlan …………………db 3,5 tonnát meghaladó 

gépjármű tárolására alkalmas. Jelenleg az ingatlanon tárolt 3,5 tonnát 

meghaladó gépjárművek szám: ………………………. db. 

 

 

         Tulajdonos aláírása 

 

 


