
 
 
 

Iktatószám: 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETBE 
(Kérjük olvashatóan, nyomtatott, nagybetűvel kitölteni!) 

NÉV:  

CÍM:  

TELEFON:  

A KÉRELEM TÍPUSA (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)                                       
Lakossági 

 
Az a természetes személy kaphat aki által 
használt ingatlan ingatlana, bérleménye csak és 
kizárólagosan a korlátozott forgalmú övezetből 
közelíthető meg gépjárművel. Ezen 
gépjárművek sem várakozhatnak, illetve 
állhatnak meg a téren (csak a ki-beszállás 
időtartamára), a járművel be kell hajtsanak az 
ingatlan területére.. 

Vállalkozói / Intézményi 
 
A korlátozott forgalmú övezetben lévő 
vállalkozások és intézmények ezen engedély 
alapján végezhetik az áruszállítást, fel- és 
lerakodást, ügyintézést, stb. minimum 5 perc, 
maximum 30 perc várakozási idő 
igénybevételével.  
Szállítói rendszám nélküli behajtási 
engedély (csak a IV. övezetre érvényes): 
Az engedély kérelmet annak a IV. övezetben 
lévő vállalkozásnak kell benyújtania, amelynek 
érdekében az áruszállítás történik. Olyan 
esetekben igényelhető, mikor a kérelmező 
konkrét forgalmi rendszámot és 
gépjárműtípust nem tud meghatározni, vagy 
ha azok folyamatosan változnak. Rendszám 
nélküli behajtási engedély több gépjárműre is 
érvényes lehet, ha hitelt érdemlő módon 
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott a 
gépjármű, szállítólevéllel vagy menetlevéllel, 
szerződéssel, megbízással igazolni tudják a 
behajtás jogosságát. 

Ideiglenes 
 

Az a természetes személy vagy jogi személy kaphat 
akinek ingatlana, üzlete, bérleménye gépjárművel a 
csak a korlátozott forgalmú övezetből közelíthető 
meg, tölthető fel, látható el (pl.: bútor-, tüzelő-, 
vagy áruszállítás).. Lakossági ideiglenes 
behajtási engedélyt az a természetes személy 
kaphat, akinek az ingatlana, üzlete, bérleménye 
gépjárművel kizárólag a korlátozott forgalmú 
övezetből közelíthető meg és arra gépjárművel 
nem lehet behajtani. Lakossági ideiglenes behajtási 
engedély alapján kizárólag az engedélyen szereplő 
célállomás előtt engedélyezett a várakozás min. 5 
max. 30 perc várakozási idő igénybevételével. 
Egyéb rendezvényekhez és a házasságkötéshez 
(kizárólag a menyasszonyi autó részére) szükséges 
behajtás is ezen engedélytípus alapján történik. 
Ideiglenes vállalkozói behajtási engedélyt 
Ideiglenes vállalkozói behajtási engedélyt az a 
természetes és jogi személy kaphat, aki csak a 
korlátozott forgalmú övezetből megközelíthető 
vállalkozás számára végez áruszállítást és arra 
gépjárművel nem lehet behajtani. 

JÁRMŰ ADATAI: 
tulajdonos / üzembentartó:  

forgalmi rendszám:  

típus:  

CÉLÁLLOMÁS: 
 

A BEHAJTÁS IDŐPONTJA: 
 év hó nap óra 

kezdete:     

vége:     

 A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM INDOKOLÁSA: 
 

A kérelemhez benyújtandó kötelező mellékletek: 
- 3.000,-Ft eljárási költség befizetéséről szóló igazolás, 
- a jármű forgalmi engedélye  
- bejelentett lakhelyet, tartózkodási helyet igazoló okmány vagy az üzlethelyiség használatára 

vonatkozó okirat, 
- a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó befizetésének igazolását, melyre 

vonatkozó információt a Közterület-felügyelet a jegyzőtől szerzi be elektronikus úton, 
- 2. számú melléklet szerint kiszámított térítési díj befizetéséről szóló igazolást. 

 
 
Dátum:  ………………………………      ………………………………… 

          igénylő aláírása 


