3.000 Ft illetékbélyeg
Kérelem
a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz
forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges, a tárolási hely alkalmasságát tanúsító
jegyzői igazolás kiadásához
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszáma/Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ......................................................
Cégjegyzék /egyéni vállalkozói nyilvántartás szerinti
-

székhely címe …….…………………………………………………..................................................

-

telephely címe ……………………………………………………………..........................................

A
kérelmező
képviselőjének
/meghatalmazottjának
neve,
címe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám/e-mailcím: ……………………………………………………………………………………………………
A bejegyezni kívánt tárolási hely címe/helyrajzi száma:
................................................................…………………..........................................................
A fenti tárolási hely a cégjegyzékben vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásban székhelyként
vagy telephelyként szerepel-e: IGEN
NEM
(megfelelő aláhúzandó)
Az ingatlan használatának jogcíme: tulajdonjog/egyéb (pl. bérlet)…………………………………………
A jelenleg itt tárolt, 3,5 tonnát meghaladó gépjármű(vek) száma: ........................db.
A gépjármű forgalmi rendszáma/alvázszáma: …………………………………………............................
- össztömege: …………………………………………………………....................................
- gyártmánya, típusa: …….………………………………........................................
Kérem annak jegyzői igazolását, hogy a fentiekben megjelölt tárolási hely alkalmas a
jármű(vek) tárolására. Kijelentem, hogy a bejegyezni kívánt tárolási hely a megjelölt
gépjármű tényleges tárolási helyéül szolgál.
Dátum: .....................................................
………………………………………………………………
Kérelmező aláírása, bélyegzője
A kérelemhez csatolandó:







A kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát, az eredeti egyidejű bemutatása
mellett (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés).
A kérelemben szereplő gépjármű / gépjárművek forgalmi engedélyének mindkét oldali másolatát.
Az ingatlan helyszínrajzát, rajta annak megjelölését, hogy az ingatlanon hol kerülnek tárolásra a
kérelmezett járművek;
Meghatalmazás, ha nem az ügyfél jár el személyesen.
A tárolási helyül szolgáló ingatlan használata jogcímének igazolása
3000 forintos illetékbélyeg (utalás esetén: 11744058-15731869 számlaszámra, utalás bizonylatát
mellékletként csatolni)

A tárolási hely alkalmasságának igazolására szolgáló jogszabályi rendelkezések:

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. § (5)-(6) bekezdése:
(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) pontja és d) pont db) alpontja
szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a
cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni vállalkozók
nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db)
alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely
alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,
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) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10
járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is
értendő.

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011.
(XII. 7.) Korm. rendeletértelmében:
2. § 1. bek.
jármű tárolása: a tehergépjármű és az autóbusz (a továbbiakban együtt: jármű) elhelyezése
az e célból kijelölt helyen arra az időszakra, amely alatt a járművel az 1. § (1) bekezdés aa) –
ac) pontjaiban meghatározott tevékenységet nem végzik, kivéve az e tevékenységek folytatása
között a belföldi székhelyű üzembentartó esetén 7 órát, külföldi székhelyű üzembentartó
esetén 24 órát meg nem haladó időtartamú várakozást;
13. § (2) 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.

