Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó
tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének
bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a az alábbi (5)
bekezdéssel egészült ki:
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból,
pótkocsiból és autóbuszból
a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely,
telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni
vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és j) pontja szerinti székhely,
telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály
szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a
közlekedési hatóság igazolása tanúsítja,
feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a
települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési
önkormányzat jegyzője igazolja.
A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve
a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások
során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a
járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.
A jegyzői igazolás a megjelölt közlekedési igazgatási eljárások során bemutatandó okmány,
melyet – a 2012. január 1-jén hatályba lépett – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Kormányrendelet az alábbiak szerint tartalmaz:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95.§ értelmében a
hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás
céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak,
szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt
felhasználta vagy fel kívánta használni.
Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a
hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
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I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt elektronikus ügyintézésre irányadó tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat
másolatát a gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 8 nap

