
1. számú melléklet 

Kérelem 

A hét és fél tonnánál / három és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással 

érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezését szabályozó hatósági szerződés 

megkötésének kezdeményezésére 

 

A kérelmező 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának 

- neve:  .........................................................................................................  

- címe:  .........................................................................................................  

A gépjármű 

- forgalmi rendszáma:  .........................................................................................................  

- össztömege:  .........................................................................................................  

- jármű típusa (jármű kategória): .............................................................................................. 

  

A kérelem benyújtásának indoka: 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 

szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg; 

b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton közelíthető meg (A megfelelő 

rész aláhúzandó!) 

 
A behajtással érintett 

- ingatlan megnevezése: 

 

(pontos cím, hrsz.) 

- útvonal meghatározása: 

 

A behajtás tervezett időpontja, időtartama: 

 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban és az út 

tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési 

kötelezettséggel tartozik! 

 

Balassagyarmat, 20………………………………  

 

 

kérelmező 

Figyelem!. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani kérelmet, úgy az 

összes gépjárműre vonatkozóan a kérelemben kért adatokat a kérelem mellékleteként be kell csatolni. 
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tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési 
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kérelmező 
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