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IGÉNYBEJELENTŐ LAP 
Ingyenes behajtási engedély kiadásához 

 
Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni! 
Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki! 

 
I. 
Az engedélyt kérő neve: …………………………….... anyja neve: ……………………………….. 
lakcíme: ……………………………....……………………………....  
posta címe: ……………………………....…………………………….... 
 
II. 
Az engedélyt kérő cég neve: …………………………………. székhelye: …………………………….... 
telephelye: …………………………………….. képviselő neve: …………………………….... 
címe: ………………………………………… cégnyilvántartási száma: …………………………….... 
 
kereskedelmi tevékenységre való hivatkozásnál annak nyilvántartásba vételi száma: 
…………………………………… 
 
Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a 
körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni. 
 
Telefonszám:………………………………fax:…………………………………………. 
email cím:……………………………………….. 
 
III. 
A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): ……………………………………… 
 
IV. 
A kérelmezett időszak: 2015………………………-tól …………………………-ig (legfeljebb 1 év 
időtartamra) 
 
V. 
A gépjármű forgalmi rendszáma: …………………………… 
típusa: ………………………… forgalmi engedély száma: ………………………………. 
a gépjármű össztömege: ………………………….. kg 
 
VI. 
A térítésmentesség jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok*: 



 

* Csak állandó tartózkodási hely, lakcím, vagy székhely telephely esetén 

**Csak forgalom korlátozott övezetbe történő folyamatos tartózkodás, /várakozás/  esetén 

*** Csak a 2.§ (2) bekezdés alapján (c pont) történő díjmentességi kérelem esetén. 

 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- 
és kirakodása másként nem oldható meg, 
 
b) a jármű hatósági bizonyítványában feltüntetett lakcím, illetve székhely, telephely helyi cím és 
gépjármű tulajdonosa, használója a jármővet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, 
udvaron – helyezi el. 
 
c) A rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen 
kiadható. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő 
gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt 
érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát 
mellékelje a kérelemhez! 
 
A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása: 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
 
Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 
hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése 
közigazgatási bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható. 
 
A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség és az Erzsébeti 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 
 
Kötelező mellékletek: 
a gépjármű forgalmi engedélyének másolati példánya 

 
**A gépjármű tárolását az ingatlanon        meg tudom oldani 

            nem tudom megoldani. 
.............................., 20  .  ......................................... 
        ..................................................... 
        Kérelmező aláírása 
 
***A rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből 
díjmentesen kiadható. 
 
.............................., 20  .  ......................................... 
        ..................................................... 
        Polgármester aláírása 
 
A kérelmezőnek az Önkormányzata felé gépjárműadó tartozása nem lehet, melyet a befizetési 
csekk bemutatásával kell igazolni. 

 
Az igazolások rendben vannak: 

         ..........................................  
                       Önkormányzati adóhatóság 


