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A HELYI ÖNKÖRMÁNYZATI EGYSÉG TERÜLETÉN TAXI-SZOLGÁLTATÁS 

VÉGZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A TAXI LÁMPA ODAÍTÉLÉSE A JÁRMŰ 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁVAL IRÁNTI KÉRELEM, A TAXI JÁRMŰ ELLENŐRZÉSE ÉS A 

TAXI ENGEDÉLY VAGY MÁS A JÁRMŰ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ OKIRAT 

KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI ILLETVE A JÁRMŰ SZÁMA ÉS A TAXI ENGEDÉLY VAGY MÁS A 

JÁRMŰ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ OKIRAT IRÁNTI KÉRELEM  
 

A Közúti utasszállításról szóló törvény (a SzK Hivatalos Közlönye 2015/68.száma) és Zombor város 

területén történő autótaxis személyszállításról szóló rendelet 6. szakasza (Zombor Város Hivatalos Közlönye 

15/10. szám) alapján kérelmezem Zombor város területén taxi-szolgáltatás végzésének jóváhagyását és a taxi 

lámpa kiadását a jármű nyilvántartási számával, a taxi jármű ellenőrzését és taxi engedély vagy más a jármű 

alkalmasságát igazoló okirat kiállítását, a _________________________márkájú jármű részére, amelynek 

rendszáma _________________.  

____________ ____________________(a kérelmező személy/vállalkozó neve és vezetékneve/üzleti neve jogi 

személy esetében), PIB(AASZ) és (MB)TSZ______________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Forgalmi engedély vagy lízing szerződés ( vállalkozó és jogi 

személy)  
Fénymásolat 

2. A vezetési engedély hitelesített fénymásolata (vállalkozó) Fénymásolat 

3. Orvosi igazolás arról, hogy a személy alkalmas 

professzionális sofőrmunka végzésére (vállalkozó) 

Eredeti példány vagy 

hitelesített fénymásolat  

4. Munkaszerződés (amennyiben a HÖE határozatával előre 

van látva, hogy minden járműre jusson egy bejelentett sofőr) 

(jogi személy)  

Hitelesített fénymásolat 

5. Bizonylat a helyi közigazgatási illeték befizetéséről 

(vállalkozó és jogi személy) 
Eredeti példány 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát 

(a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az ügyfél 

kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás 

részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, 



hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes 

szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. A Cégnyilvántartási Ügynökség határozata a 

bejegyzett tevékenységről ( vállalkozó és jogi 

személy) 

 

 

2. Igazolás arról, hogy jogerős bírósági döntéssel 

nincs a kérelmezőnek megtiltva a taxiszállítási 

szolgáltatásokkal foglalkozni illetve, hogy jogerős 

szabálysértési határozattal nincs megtiltva a 

kérelmezőnek a gépjármű vezetés. (vállalkozó) 

 

 

3. Igazolás arról, hogy a kérelmező nem kapott két 

évnél hoszabb börtönbüntetést az élet és a testi 

épség ellen elkövetett büncselekmény,a 

közlekedés biztonsága elleni büncselekmény illetve 

közrend és közbiztonság elleni büncselekmény 

miatt.(vállalkozó) 

 

 

4. A közlekedési felügyelő/bizottság jegyzőkönyve ( 

vállalkozó és jogi személy) 
 

 

 

Megjegyzések: A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan dokumentáció benyújtáástól 

számított 8 napon belül megoldani. 

 

Illetékek:Helyi közigazgatási kérelmi és határozati illeték  300,00 dinár összegében a következő számlaszámra 

840-742241843-03 , számlatulajdonos Zombor Város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 (természetes 

személy esetében) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás szándéka „helyi közigazgatási illeték“. 

 

 

A benyújtás helye és dátuma __________________ 

Cím/Székhely 

 

______________________________ 

 

Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

 

 

Aláírás és pecsét (jogi személy esetében)  

 

 

_______________________________ 



 

 


