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Ügytípus Hatósági bizonyítvány a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba 
helyezéséhez és átíratásához 

  

Ügyintéző neve:  Zsidó Zsoltné 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 29/540-953 

e-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu  

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 
formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: A közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § -a szerint a 
járműnyilvántartás – többek között – tartalmazza a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10 -et üzemeltető 

üzembentartó székhelyének, telephelyének címét.  

Az üzemeltető, üzembentartó olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály 
szerint, tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett és a bejelentés megtörténtét a közlekedési 

hatóság igazolja, feltéve, hogy az a járművek tényleges tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a 
települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője 
igazolja. 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet szerint, a járművek forgalomba 
helyezésére, a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló 

eljárások során jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba 
bejegyzés nem tehető meg. 

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna 
össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.  

A hatósági bizonyítvány kiállításának folyamata: 

1. Kitöltött kérelem és az okmányok bemutatása/csatolása. 

2. A jegyző nevében eljáró ügyintéző szükség esetén helyszíni szemlét tart a hatósági bizonyítvány 
kiállítása előtt. 
3. Hatósági bizonyítvány kiadása. 

A hatósági bizonyítvány alkalmas a Nemzeti Közlekedési Hatóság előtti eljárásban annak 

igazolására, hogy az üzembentartó (kérelmező) járművét (járműveit) hol tárolja.  

Amennyiben a kérelmező a szolgáltatási tevékenységhez 10 járműnél többet használ, járműveit 
telephelyen köteles tárolni. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjétől kell kérni. 

A kérelemhez csatolni/bemutatni szükséges: 

- vállalkozói igazolvány 
- bérleti szerződés (nem saját tulajdonú ingatlan esetén) 
- kérelmező személyazonosító igazolványa 

- forgalmi engedélyek  
- a tárolás helyéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma 

A hatósági bizonyítvány tartalmát – ellenkező bizonyításig – mindenki köteles elfogadni. 

Az eljárás illetékmentes. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény  

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

mailto:igazgatas@gyal.hu
http://www.gyal.hu/
mailto:zsido.zsoltne@gyal.hu
http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/Hat%C3%B3s%C3%A1gi-bizony%C3%ADtv%C3%A1ny-kiad%C3%A1sa-ir%C3%A1nt-j%C3%A1rm%C5%B1nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-k%C3%A9relem.pdf

