
 

 

 

  
BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLŐ LAP BUDAPEST KORLÁTOZOTT ÉS VÉDETT ÖVEZETEIBE 
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ÜGYINTÉZŐ: TELEFONSZÁM: TELEFAX: E-MAIL: 
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AZ IGÉNYELT BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK DARABSZÁMA AZ ALÁBBI SZEMPONTOK ALAPJÁN: 

SZÁMLÁZÁSI CÍM: 

RENDSZÁM GYÁRTMÁNY TÍPUS ÖSSZTÖMEG [TONNA] EURO KAT. PÓTKOCSI ÖSSZTÖMEGE 

VÉGE KEZDETE ÉRVÉNYESSÉG: PRIORITÁS:                                NORMÁL    /    SÜRGŐS    

RENDSZÁM GYÁRTMÁNY TÍPUS ÖSSZTÖMEG [TONNA] EURO KAT. PÓTKOCSI ÖSSZTÖMEGE 
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RENDSZÁM GYÁRTMÁNY TÍPUS ÖSSZTÖMEG [TONNA] EURO KAT. PÓTKOCSI ÖSSZTÖMEGE 

ÉRVÉNYESSÉG: KEZDETE VÉGE PRIORITÁS:                   NORMÁL    /               SÜRGŐS   

IGÉNYLÉS DÁTUMA: Összes hozzájárulás MENNYISÉG [DB] 

aláírás 
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/MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY/ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  

A behajtási hozzájárulásokkal kapcsolatos egyéb feltételekről az Általános Szerződési Feltételek rendelkezik. 

Az igénylőlap aláírásával elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakat. 

A hozzájárulások költségtérítését az ügyintézés megkezdése előtt kell kifizetni! 



                                             

 

 

KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

* Az adatlapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni! 

 

 
KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETEK HOZZÁJÁRULÁS TÍPUSA: 

N -  Normál behajtási hozzájárulás (0-24 óra közötti időtartamban érvényes) 

É -  Éjszakai behajtási hozzájárulás (0-06 és 20-24 óra közötti időtartamban érvényes) 

Az egy korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve az igazolható tárolóhelytől a korlátozott 
forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával) történő, vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott 
forgalmú övezet megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezeten belül az úti cél megközelítésére, 
a korlátozott forgalmú övezet elhagyására, valamint a korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával) 
történő, vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít. 

KORLÁTOZOTT FORGALMÚ KÖZÚTRA ÉRVÉNYES BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS: 

A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve igazolható tárolóhelytől a korlátozott forgalmú 
közút által érintett korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával történő) vagy a hozzájárulásban előírt 
útvonalon a korlátozott forgalmú közút megközelítésére, a korlátozott forgalmú közútra való behajtásra, a korlátozott forgalmú közúton az úti cél 
megközelítésére, a korlátozott forgalmú közút elhagyására, valamint a korlátozott forgalmú közút által érintett korlátozott forgalmú övezet legrövidebb 
érintésével (elsősorban főútvonalak használatával történő) vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve igazolható tárolóhely 
megközelítésére jogosít. 

VÉDETT FORGALMÚ ÖVEZETEK HOZZÁJÁRULÁS TÍPUSA: 

0 -  Eseti behajtási-várakozási hozzájárulás (0-24 óra között) 
Eseti behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, akinek úti célja a védett övezetben van. Az eseti behajtási-várakozási 
hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra 
jogosít. 

1 -  Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás (18-10 óra között) 
Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, aki a védett övezetben rendszeres áruszállítási tevékenységet végez. 
Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül, a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe 
való behajtásra és ott azonos helyen, legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első 
szélvédő üvege mögött kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül 
megváltoztatni tilos. 

2 -  Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás (18-10 + 10-12 óra között) 
Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, aki a védett övezetben hibaelhárítást végez. A 
szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való 
behajtásra és ott azonos helyen legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első 
szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül 
megváltoztatni tilos. 

3 -  Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás (18-10 + 13-15 óra között) 
Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszerszállítási 
tevékenységet rendszeresen végez. A közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra, illetve a 13.00 óra és 
15.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott azonos helyen, legfeljebb 20 perc 
időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött kívülről teljes egészében jól 
látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 

G - Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás (0-24 óra között) 
Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, 
telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy 
négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, 
amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója. A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való 
behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

S -  Gazdálkodói behajtási hozzájárulás (0-24 óra között) 
Gazdálkodói behajtási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén, közterületen kívüli 
várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű 
motor-kerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg 
nem haladó tehergépkocsikra. A gazdálkodói behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli 
várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. 

P -  Sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás (0-24 óra között) 
Sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – a Margitsziget védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy 
az övezet területén található sportlétesítménnyel kötött megállapodással, bérleti szerződéssel rendelkező sportszövetség és sportszervezet 
kaphat, az általa megjelölt személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros 
kerékpárokra, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra vagy autóbuszokra. A sportszervezeti 
behajtási-várakozási hozzájárulás a Margitsziget védett övezetébe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli 
várakozásra jogosít. 

 
LEADOTT KÉRELEM PRIORITÁSA: 

Normál – A hiánytalanul leadott hozzájárulások ügyintézése 2 munkanapon belül történik meg. 

Sürgős – A hiánytalanul leadott hozzájárulások ügyintézése 6 munkaórán belül történik meg. 

 


