
 

1. melléklet a 20/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez1 
 

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM a 

5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához 

 

 

3.000 Ft értékű 

 illetékbélyeg helye 

 

 

Kérelmező adatai: 

Név/Megnevezés: …………………………………………………………………………….… 

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………. 

Képviselője: ……………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: ……………………………...…………………………………………………….. 

 

Ha nem azonos a kérelmezővel: 

A jármű üzembentartója: ………………………………………………………………………. 

Képviselője: ……………………………………………………………………………………. 

 

Jármű adatai: 

Forgalmi rendszám: …………………………………………………………………………….. 

Típus: …………………………………………………………………………………………... 

Megengedett legnagyobb össztömeg: ………………………………………………………….. 

Jármű tulajdonosa: ……………………………………………………………………………... 

Forgalmi engedély száma: ……………………………………………………………………... 

Rendszám nélküli behajtási engedély esetén azonosításra alkalmas egyéb információ: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A behajtási engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy: 

Név: 

……………………………………………………………………………………………........... 

Cím: …………………………………………………………………………………………...... 

Elérhetősége …………………………………………………………………………………..... 

 

 

 
1 Megállapította: 26/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 

 



2 

A behajtás indoka, az engedély kiadását megalapozó körülmény: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A megközelítendő terület/ingatlan címe: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A behajtás tervezett útvonala a kiindulás és a célállomás megjelölésével (helységnév, utca, 

házszám): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A behajtás időpontja, időtartama:  

20……….. év……………..……………… hó…………………naptól……………….órától 

20……….. év……………..……………… hó…………………napig……….………..óráig. 

A rendelettől eltérő, más időpontban történő behajtás indoka: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alulírott kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a behajtás során az útban 

okozott károkért függetlenül a károkozó személyétől a polgári jog általános szabályai szerint és a 

20/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelet szerint kártérítési kötelezettséggel tartozom.  

 

Amennyiben a kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása 

iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön-külön 

kell igazolnia.  

 

Alulírott kérelmező kérelmem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Marcali, 20…... ……...........hó..............nap  

 

 

 

………………………………. 

        kérelmező/építtető 
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PÓTLAP 

 

 

Jármű adatai: 

Forgalmi rendszám: …………………………………………………………………………….. 

Típus: …………………………………………………………………………………………... 

Megengedett legnagyobb össztömeg: ………………………………………………………….. 

Jármű tulajdonosa: ……………………………………………………………………………... 

Forgalmi engedély száma: ……………………………………………………………………... 

Rendszám nélküli behajtási engedély esetén azonosításra alkalmas egyéb információ: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A behajtási engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy: 

Név: 

……………………………………………………………………………………………........... 

Cím: …………………………………………………………………………………………...... 

Elérhetősége …………………………………………………………………………………..... 

 

A behajtás indoka, az engedély kiadását megalapozó körülmény: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A megközelítendő terület/ingatlan címe: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A behajtás tervezett útvonala a kiindulás és a célállomás megjelölésével (helységnév, utca, 

házszám): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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A behajtás időpontja, időtartama:  

20……….. év……………..……………… hó…………………naptól……………….órától 

20……….. év……………..……………… hó…………………napig……….………..óráig. 

A rendelettől eltérő, más időpontban történő behajtás indoka: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ha nem azonos a kérelmezővel: 

A jármű üzembentartója: ………………………………………………………………………. 

Képviselője: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Marcali, 20…... ……...........hó..............nap  

 

 

 

………………………………. 

        kérelmező/építtető 

 

 

 

 


