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IGAZOLÁS 3,5 T ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ GÉPJÁRMŰ TÁROLÁSÁRÓL 
 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése 
lehetővé teszi, hogy a 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosa vagy 
üzembentartója (ha legfeljebb 10 db ilyen járművel rendelkezik) a jármű tárolásához olyan 
ingatlan címének bejegyzését kérheti, melynek erre való alkalmasságát a jegyző igazolja. A 
rendelkezés célja, hogy biztosítva legyen a gépjármű ingatlanon belüli tárolása, 
megelőzendő, hogy a tehergépkocsik, autóbuszok az utcán, a zöldfelületen, vagy más 
ingatlana előtt álljanak, akadályozva az ingatlanokra való behajtást. 
 
A hatáskör címzettje: 
Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője. 
Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala 
 
A hatáskört megállapító jogszabály: 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdés 
 
A kérelem benyújtásának módja: 
A kérelem papír alapon személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton nyújtható 
be. 
 
A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell: 

 a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét 
 meghatalmazott esetén a meghatalmazást 
 a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét 
 annak a teleknek a címét, helyrajzi számát, melyen a gépjárművet tárolni kívánja 
 a tárolni szándékozott jármű típusát, önsúlyát, össztömegét, alvázszámát. 

 
Az ügyintézés határideje: 
A kérelem benyújtását követő naptól számított 10 naptári nap. 
 
Az eljárás illetéke 
Az eljárás illetéke 3 000 Ft, mely leróható illetékbélyeggel vagy Budapest Főváros XV. 
kerület Önkormányzata 11784009-15515005-10590007 számú Illetékbeszedési számlájára 
történő átutalással. 
 
Jogorvoslati eljárás 
A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(Ákr.) alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. A 
hatósági bizonyítvány csak akkor tekinthető véglegesnek (korábbi szóhasználat szerint: 
jogerősnek), ha ellene nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésre jogosultak a fellebbezési 
jogukról lemondtak. 
 
Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés 
kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést 
az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság 
a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala 
bírálja el. 
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A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell 
megfizetni illetékbélyeggel. Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság 
felhívása ellenére a megadott határidőig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 


