
Cegléd – Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi 

nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely 

igazolási kérelem 
 

Cegléd Város közigazgatási területén az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján telepen 

folytatott ipari tevékenység folytatásáról, valamint  a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján Cegléd Város Jegyzője kérelem 

alapján a 3,5 t feletti gépjárművek nem közterületen történő tárolási helyéről, 

továbbiakban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi nyilvántartásban lévő bejegyzésről 

hatósági bizonyítványt állít ki. 

Jogosultak köre 

Cegléd Város Jegyzője által vezetett kereskedelmi/telepi nyilvántartásba vett bejegyzéséről, 

valamint a 3,5 t feletti gépjárművek nem közterületen történő tárolási helyéről igazolást 

kérelmező (egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil szervezet). 

Mit kell tennie 

A kérelem benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda 

Hatósági Csoportjánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-

önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-IPAR-012-2017 

Űrlap megnevezése: Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban 

szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem 

Határidők 

Az ügyintézési határidő az Ákr. szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Székhely, telephely, egyéb ipar-és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, 

valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem című formanyomtatvány. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, 

valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Ipar-

kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "telepengedély" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Továbbiakban csatolandó dokumentumok: 

• Amennyiben postai úton való megküldést igényel, nyilatkozat az igényelt 

példányszámról. 

https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/57
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/84
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/84
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/210


• 3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében benyújtandó a gépjármű 

forgalmi engedély másolata vagy műszaki adatlapjának másolata. 

• 3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében benyújtandó a telephelyről 4 

db fényképfelvétel, mely alkalmas annak elbírálására, hogy a terület valóban 

alkalmas a gépjármű tárolására. 

• 3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében amennyiben bérelt 

ingatlanon történik a tárolás, szükséges bérleti szerződés vagy használati 

megállapodás. 

• 3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében az ingatlan 

haszonélvezőjének, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását 

igazoló okirat, amennyiben releváns. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Cegléd Város közigazgatási területén Cegléd Város Önkormányzata Jegyzője. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles 

elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a 

hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági 

bizonyítvány tartalma valótlan. 

Jogorvoslati lehetőség részletei:  

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet 

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 

tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Vonatkozó jogszabályok 

• a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

a  telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 

27.) Kormány rendelet 

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

• a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 

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

https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/57
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/57
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/57
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/57
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2009/76
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2009/76
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2005/164
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1999/84
https://uj.njt.hu/eli/v01/TV/2016/150


Űrlap száma: ASP-IPAR-012-2017 

                     

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, 

valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem 

 

Kitöltési Útmutató 

 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

I. Kérelem jellege-vagylagosan választható az adott űrlapon: 

• 3,5 t össztömeget meghaladó járművek tárolási helyéül szolgáló települési cím 

alkalmasságának igazolása 

• ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés igazolása 

II.       Igazolást kérő adatai: Legördülő menüből ki kell választani: egyéni vállalkozó, 

cég, szervezet, civil szervezet.  

Egyéni vállalkozó esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: név, születési 

neve, helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, vállalkozói nyilvántartási száma, 

adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail 

címe.  

Cég, szervezet, civil szervezet esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: 

neve, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési 

címe, telefonszáma, e-mail címe.       

III./1.Amennyiben 3,5 t össztömeget meghaladó járművek tárolási helyéül szolgáló 

települési cím alkalmasságának igazolása kerül kiválasztásra a kérelem jellegénél: 

Járművek tárolási helyéül szolgáló települési cím adatai: A jogszabályban előírt adatok 

hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

• Tárolási hely címe 

• Helyrajzi száma 

• Tárolási hely használatának jogcíme 

• Tárolási hely tulajdonosa, jellege, neve, címe 

 

 

 

Járművek adatai: 



• Járművek száma 

• Rendszáma 

• Alvázszáma 

• Gyártmánya 

• Típusa 

• Járműneme 

• Megengedett össztömege 

III./2.Amennyiben ipar-és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, engedélyt 

kíván igazoltatni: 

Ipari-kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, engedély adatai: 

• Érintett nyilvántartás jellege 

• Bejelentés/engedély nyilvántartási száma 

• Iktatási száma 

• Címe 

• Igazolás felhasználásának célja, jogalapja 

 

Önkormányzat által kért dokumentumok: 

Amennyiben postai úton való megküldést igényel, nyilatkozat az igényelt példányszámról. 

3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében benyújtandó a gépjármű forgalmi 

engedély másolata vagy műszaki adatlapjának másolata. 

3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében benyújtandó a telephelyről 4 db 

fényképfelvétel, mely alkalmas annak elbírálására, hogy a terület valóban alkalmas a 

gépjármű tárolására. 

3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében amennyiben bérelt ingatlanon 

történik a tárolás, szükséges bérleti szerződés vagy használati megállapodás. 

3,5 t feletti gépjármű tárolási hely igazolásának ügyében az ingatlan haszonélvezőjének, 

illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat, amennyiben 

releváns. 

Keltezés: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga 

színnel feltüntetett mezőkben (településnév, kitöltési dátum, aláírás) 

 


