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Beküldő viselt neve
titulus

családi név

utónév

2. utónév

utónév

2.utónév

utónév

2.utónév

Beküldő születési neve
titulus

családi név

Beküldő anyjának születési neve
titulus

családi név

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe
ország

irányítószám

település

HUN
közterület neve

épület

jellege

lépcsőház

emelet

házszám

ajtó

Beküldő tartózkodási helye
ország

irányítószám

település

HUN
közterület neve
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jellege

1

házszám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Beküldő levelezési címe
ország

irányítószám

település

HUN
közterület neve

jellege

épület

lépcsőház

postacím

postafiók

Beküldő adóazonosító jele

emelet

házszám

ajtó

__________

Meghatalmazott?
Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?
Beküldő emailcíme

telefonszáma

Előzmény információ
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj (ide értve az esetleges szakhatósági eljárások illetékét/díját
is) előzetes fizetése történt-e?
igen
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nem
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BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Göd Város Önkormányzata
behajtási tilalommal védett vagy korlátozott közterületre/övezetbe való behajtáshoz, továbbá a túlsúlyos, illetve túlméretes
jármű önkormányzati kezelésű országos közúton, helyi közúton, továbbá a helyi önkormányzat tulajdonában álló,
közforgalom elől el nem zárt magánúton való közlekedésére

I. Bejelentő
Bejelentő jellege

Magánszemély

1. Bejelentő személy neve
titulus

családi név

első utónév

második utónév

családi név

első utónév

második utónév

Születési neve
titulus

2. Születési helye

város / község

Születési ideje
3. Anyja születési családi és utóneve
titulus

családi név

első utónév

4. Adóazonosító jele

__________

5. Adószáma

________-_-__

6. Székhelye,
lakóhelye

ország

irányítószám város / község

HUN

Indulási címmel
azonos

közterület neve

Érkezési címmel
azonos

épület
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második utónév

közterület jellege

lépcsőház

3

emelet (szint)

ajtó

házszám

II. Kérelem tárgya és iránya
1. Kérelem tárgya
behajtási tilalommal védett forgalmú közterületi engedély
behajtási tilalommal védett forgalmú övezeti engedély
korlátozott forgalmú közterületi engedély
korlátozott forgalmú övezeti hozzájárulás
túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedése
egyéb engedélyköteles jármű közlekedése
2. Hozzájárulás típusa
Áruszállítás
Szervizszolgáltatás
Közhasznú áruszállítás
Gazdálkodói behajtás
Sportszervezeti behajtás
Egyéb
3. Hozzájárulás sürgőssége
__:__

Benyújtás napján

órától

Kérelmezett időponttól
4. Kérelmezett érvényességi idő
eseti
időszaki
állandó
Kezdete
5. Indulási cím

vége
ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület
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közterület jellege

lépcsőház

4

emelet (szint)

ajtó

házszám

6. Érkezési cím

ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

emelet (szint)

ajtó

7. Tervezett útvonal
közterület neve

közterület jellege

házszám

8. Áru, anyag megnevezése
9. Engedély kérésének indoka
10. Saját telephelyre való behajtás esetén a telephely
(üzlet, szálláshely, stb.) nyilvántartásba vételi száma
II. Kérelem tárgya és iránya
1. Jármű, járműszerelvény
1.1 Rendszám

______

1.2 Gyártmány
1.3 Típus
1.4 Hosszúság
1.5 Szélesség
1.6 EURO kat.
1.7 Össztömeg
1.8 Tengelyek száma
1.9 Tengely-, tengelycsoport-terhelés
1.9.1 tengely
érintett tengelyek száma

terhelése

tonna

2021.04.27
településnév
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dátum

5

aláírás

házszám

