
Cegléd – Behajtási engedély iránti kérelem 
 

Behajtási tilalommal védett vagy korlátozott közterületre/övezetbe való behajtáshoz, továbbá 

túlsúlyos, illetve túlméretes jármű helyi közúton, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában 

álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton való közlekedéshez közútkezelői hozzájárulás. 

Az útvonalengedélyt az Önkormányzat polgármestere – a helyi közút tulajdonosa és kezelője 

nevében – adja ki. 

Jogosultak köre 

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő 

igénye keletkezik. 

Mit kell tennie 

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy 

elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében 

elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

A kérelem, amelynek tartalmaznia kell: 

• az igénybevétel helyét, célját, 
• a közútkezelői hozzájárulást igénylő nevét, adószámát, továbbá természetes személy 

üzembentartó esetén lakcímét, nem természetes személy üzembentartó esetén székhelyét 
• az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, 
• a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét, címét, 

telefonszámát, 
• a közútkezelői hozzájárulást igénylő jármű üzembentartójának nevét, adószámát, továbbá 

természetes személy üzembentartó esetén lakcímét, nem természetes személy 
üzembentartó esetén székhelyét, 

• a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát. 

Az elektronikusan is 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 (Behajtási engedély iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki 

a "Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az 

"útvonalengedély" lehetőséget! 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222


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

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes. 

Eljáró szerv 

Behajtási engedélyezés esetén: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Túlméretes, illetve túlsúlyos jármű útvonalának engedélyezése esetében: Cegléd Város 

Polgármestere 

Egyéb információk 

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága 

érdekében feltételeket írhat elő. 

Vonatkozó jogszabályok 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
• a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport- 

terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről hozzájárulásban szóló 36/2017. 
(IX.18.) NFM rendelet 

•  a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

 

https://njt.hu/eli/v01/TV/1988/1
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/NFM/36
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/NFM/36
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/NFM/36
https://www.njt.hu/eli/v01/R/1975/KPM/1

