
 

 

 

K É R E L E M  
gépjárműtárolási engedély 

 

 

Kérem, hogy az alábbi gépjármű(vek)re tárolási igazolás kiadását. 

 

 

Kérelmező neve:  …………………………………………………………. 

 

Kérelmező címe:  …………………………………………………………. 

 

A tárolási hely adatai: 

Címe:      …………………………………............. 

Jellege (aláhúzandó):     utca/út/tér/köz/dűlő/…………………... 

Helyrajzi szám:    …………………………….………….... 

 

A gépjármű(vek) adatai: 

Gépjármű forgalmi rendszáma:  …………………………………............. 

Gépjármű alvázszáma:    …………………………………............. 

Típusa:     …………………………….………….... 

 

Gépjármű forgalmi rendszáma:  …………………………………............. 

Gépjármű alvázszáma:    …………………………………............. 

Típusa:     …………………………….………….... 

 

 

Abony, 20..…. …………………………….. 

 

………………………………………… 

Kérelmező aláírása 

 

 

………………………………………… 

kérelmező telefonszáma1 

  

                                                           
1 Kérjük, hogy a fenti rovatot az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadása nem kötelező! 

érkeztetés iktatás Illetékbélyeg helye 

3.000,- Ft 



 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése 

alapján okmányirodai ügyintézéshez azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan 

alkalmas a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek, autóbuszok tárolására 

a települési önkormányzat jegyzője igazolja. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. §-a szabályozza a 

hatósági bizonyítvány fogalmát az alábbiak szerint: 

„(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a 

felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

(2) Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, 

szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt 

felhasználta vagy fel kívánta használni. 

(3) Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem 

rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.” 

 

Az eljárás írásbeli kérelem alapján indul. 

Az ügyintézési határidő 8 nap, mely a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezést követő napon kezdődik.  

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 3.000,-Ft, melyet a kérelem nyomtatványon 

illetékbélyegben kell leróni. 

Benyújtandó iratok: 

-  Kérelem 

-  Cégkivonat a székhely, telephely címének igazolására 

- Gépjármű forgalmi engedély másolata 

- Meghatalmazás, ha nem a saját ügyében jár el. 

 



 

 
Abonyi Polgármesteri Hivatal 

 
 
H-2740 Abony  

Kossuth tér 1. 

 

Nyilatkozat 
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről 

 

Az érintett neve: ____________________________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

 

Lakcím:____________________________________________________________________ 

 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

 

E-mail cím:_________________________________________________________________ 

 

Egyéb személyes adatok:______________________________________________________ 

 

az  Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim 

kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:  
 

Adatkezelő neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal 

 

Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 

Adatvédelmi tisztviselője: Bendáné Dr. Gáspár Anita aljegyző 

 

Az adatkezelés célja: Gépjármű tárolási nyilatkozat iránti kérelem során szükséges az adatok kezelése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 

2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) 

pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes 

adatainak kezeléséhez. 

 

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a 

visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.  

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama:  
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati 

jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM. rendeletben meghatározott 

időtartamig.  

               Telefon: (53) 360-135  

                  Fax:  (53) 360-064 

                  E-mail: abony@abony.hu 

 

mailto:abony@abony.hu


 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az 

adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani. 

 

További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési 

tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________   20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 

 


