
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
behajtási engedély iránti kérelemhez 

 
I. A kérelem benyújtása 
 
A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a polgardi.hu 
weboldalon található elektronikus ügyintézési bannerre kattintva lehet benyújtani. A kérelem 
illetékköteles, a 3000 ,- Ft illetéket átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme 
vagy székhelye feltüntetésével kell megfizetni az eljárás indításakor Polgárdi Város Önkormányzata 
11736099-15363004-03470000  sz. illetékbeszedési számlájára. 
 
II. Az engedély kiadása 

 
1. A kérelem b e ny ú j tó j a  lehet:  

b) a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ezek képviseletében eljáró személy, és  
c) az, akinek érdekében áll a behajtás engedélyezése.  
 

2. A kérelemnek t a r t a lmazn i a  kell: 
a) a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre 

vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri; 
b) azt, hogy a behajtási engedély megadását mely időtartamra kéri a kérelmező; 
c) az érintett jármű hatósági jelzését, forgalmi rendszámát (amennyiben a járművet jogszabály 

szerint nem kell ellátni hatósági jelzéssel, vagy az a kérelem benyújtásakor nem ismert, más 
azonosításra alkalmas módon kell meghatározni); 

d) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét, valamint azt, hogy mely járműkategóriába 
tartozik. 

 
3. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultság feltételeit igazolni kell, az azt alátámasztó 

okiratok csatolásával. 
 

4. Az engedély akkor adható ki, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árút szállítanak, és az árú be- és 

kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg; 
b) az ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó vagy az ingatlanon telephellyel rendelkező 

személy a használatában lévő járművet az adott épületben (garázsban), illetve az adott ingatlan 
- közterületnek nem minősülő - területén helyezi el; 

c) az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogszerű vállalkozást folytató személy 
tevékenységének folytatásához az adott járművel való behajtás feltétlenül szükséges. 

 
5. Az engedély megtagadható, ha 

a) az adott zónákra vonatkozó megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 
b) a behajtással érintett útvonalba eső helyi közutak bármelyike teherbírása és állapota alapján 

nem alkalmas arra, hogy az arra előírt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
gépjármű azon közlekedjen; 

c) olyan időjárási körülmény áll fenn, amely a nem szilárd burkolatú helyi közutak állagát behajtás 
esetén jelentősen károsítaná.  



 
6. Amennyiben az engedélyező (polgármester) a kérelmezett útvonalat nem tartja megfelelőnek, az 

engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, és azokat a 
feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és azok tartozékai 
védelmét. 

 
7. Az engedély érvényességi ideje 

 
Az engedély a kiadás napjától az abban megjelölt időpontig – legfeljebb egy évig - vagy visszavonásig 
érvényes. Érvényét veszti, ha a kiadásának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn.  
 
III. Az eseti engedély 
 
Van lehetőség egy napra, de legfeljebb egy hétre szóló eseti behajtási engedély kérésére, az alábbi 
esetekben: 

a) különleges alkalmakra (pl. filmfelvétel, esküvő, önkormányzati rendezvény, stb.), vagy 
b) a behajtási tilalommal érintett területen lévő lakásokban végzett építési, műszaki stb. munka 

esetén, az ott munkát végzők által használt, a munkavégzéshez szükséges jármű behajtásának 
lehetővé tétele érdekében. 

 
IV. Fontos tudnivalók 
 
Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra (várakozásra) használható fel, más 
járműre nem érvényes és azt az ellenőrzést végző hatóság kérésére be kell mutatni.   
 
Fontos még, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait (is) megsérti, aki a járművek behajtásával 
kapcsolatos szabályokat megszegi, azaz pl. engedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően hajt be 
súlykorlátozással érintett területre. 
 


