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KÉRELEM 

Kazár község közigazgatási területén a gépjármű-tárolására alkalmas telephely igazolásához 

Alulírott kérem, hogy 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 fióktelepként) szereplő bejegyeztetni kívánt települési címen és helyrajzi 

számon található ingatlan alkalmas az alábbi paraméterekkel rendelkező jármű tárolására – szíveskedjenek kiállítani.  

Kérelmező adatai 

Kérelmező neve: Székhelye /lakcíme: 

Cégjegyzékszáma / születési adatai: Adóigazgatási azonosító száma: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

A gépjármű-tárolás helye (cím és helyrajzi szám):  

Kazár, ………………………………………………………………. út ………………… szám;             Kazári ……………….. hrsz 

A gépjármű adatai 

rendszám 

/alvázszám 
típus gyártmány össztömeg szélesség /magasság/hosszúság 

     

A kérelmező tudomásul veszi, hogy: 

- A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése szerint: „3,5 tonna össz-

tömeget 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 kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát, az eredeti egyidejű bemutatása mellett 

(vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartásba 

vételi okirat). 

 Meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okiratot, amely tartalmazza a 

cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját. 

 A kérelemben szereplő gépjármű / gépjárművek forgalmi engedélyének mindkét oldali másolatát. 

 Meghatalmazás, ha nem az ügyfél jár el személyesen. 

 

Dátum ……………………., …….. év  .................................... hó  ………nap. 

 

  ...................................................  

 kérelmező (meghatalmazott) (cégszerű) aláírása 


