
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

Ügyleírás 

1. Hatósági bizonyítvány kiadása 3,5 tonna összetömeget meghaladó gépjárművek 

elhelyezésére 

Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője 

igazolja. 

2. Jogszerű földhasználat igazolása 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Támtv.) 44. § (7) bekezdés j) pontja szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása 

Amennyiben a Támtv. 44. § (7) bejkezdés a)-j) pontjai alapján a jogszerű földhasználat nem 

állapítható meg, a földhasználat ténye a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal 

igazolható. 

Illetékesség 

A kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőhöz lehet benyújtani. 

Szükséges okiratok 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Támtv.) 44. § (7) bekezdés j) pontja szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása 

esetén 

A jogszerű földhasználatot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, melynek 

tartalmaznia kell: 

- az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét 

- ügy tárgyát képező termőföld azonosításához szükséges adatokat 

- bizonyítékok (okiratok, írásbeli tanúvallomás stb.) melyek igazolják a földhasználat tényét 

A 3,5 tonna összetömeget meghaladó gépjárművek elhelyezésével kapcsolatos hatósági 

bizonyítvány kiadása esetén: 

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, melynek tartalmaznia kell: 

- az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét 

- az ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumot (30 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap másolat) 

- gépjárművek adatait 

 

 



Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal műszaki- és igazgatási iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ügyfélszolgálat 

Ügyintéző: : Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző földszint 3. számú iroda 

 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8:00-12:00,  

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu 

A 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárművek elhelyezésére vonatkozó kérelmet 

elektronikus úton illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani, jogszerű 

földhasználat igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen 

vagy postai úton lehet benyújtani. 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a kérelmet 

kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Ipar-Kereskedelem ügycsoportban az alábbi 

nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – 

nyomtatható PDF formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 
Székhely, telephely, egyéb ipari és kereskedelmi 

nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű 

tárolási hely igazolási kérelem 

Ipar-

Kereskedelem 
Telepengedély 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

Ügyintézés határideje és díja 

A 3,5 tonna összetömeget meghaladó gépjárművek elhelyezésével kapcsolatos hatósági 

bizonyítvány kiadása esetén: 

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a 

tényállás tisztázott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az ügyintézés 8 napon belül történik.  

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

A jogszerű földhasználatot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem esetén: 

Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a tényállás tisztázott és az ügyben nincs 

ellenérdekű ügyfél, az ügyintézés 8 napon belül történik. 

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Egyéb fontos tudnivalók 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése 

szerint: 

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, 

pótkocsiból és autóbuszból 

a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja 

szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a 

cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni 

vállalkozók nyilvántartása tartalmaz, 

b) b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) 

alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, 

amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, 

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 jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésével kapcsolatos igazolási kérelem 

Jogszerű földhasználat igazolása iránti kérelem 

A nyomtatványok elérhetőek a honlap „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” menüpontjában. 

 

 

 

 

https://www.njt.hu/jogszabaly/1999-84-00-00

