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Gépjárműigazgatás II.

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos
hatósági eljárások

Az eljárás kérelemre indul.
Az eljárás díja 2.300 Ft.
1.) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Hgt.) tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművek forgalomból történő végleg kivonására
kizárólag bontási átvételi igazolás ellenében kerülhet sor.
Az ügyintézés során csatolni kell a jármű hatósági engedélyét, jelzéseit és a törzskönyvét,
valamint a bontási átvételi igazolást.
A bontási átvételi igazolás alapján végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető
forgalomba.
A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni az EGT valamely
tagállamában kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az
elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanács irányelv 5.
cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről
szóló 2002/151/EK bizottság határozatának.

A gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok:
A kérelemhez csatolni kell:
- bontási átvételi igazolást
- rendszámtáblát
- jármű törzskönyvét
- jármű forgalmi engedélyét
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
2) A nem a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó, hanem egyéb kategóriában tartozó
járművek forgalomból történő kivonása:
Az egyéb kategóriába tartozó járművek forgalomból történő végleges kivonása
kezdeményezhető, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn,
figyelemmel arra, hogy ezek a gépjárművek nem tartoznak sem az Irányelv, sem a Hgt.
szabályozási körébe.
Az 1.) pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges
okmányok:
A kérelemhez csatolni kell:
- rendszámtáblát
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- jármű forgalmi engedélyét
- jármű törzskönyvét
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is

Új jármű első forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági eljárások
Új jármű: a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon
gyártott jármű.
Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
- a Műszaki Adatlapot
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését
tanúsító igazolást (forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft)
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot
- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról (1 pár rendszámtábla: 8.500 Ft, 1
db rendszámtábla:
5.500 Ft), a rendszám érvényesítő címke igazgatási
szolgáltatási díjáról (585 Ft) szóló igazolást,
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő
lapot
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást
- a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló (személygépjárműnél: 1890 cm3 alatt
18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3, tehergépjárműnél: cm3x 18 Ft, motorkerékpárnál: 500
cm3 alatt 18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3) postai feladóvevényt
- a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a regisztrációs
adó megfizetéséről szóló igazolást
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is

A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos
hatósági eljárások
A kérelemhez csatolni kell:
a forgalmi engedélyt
a jármű törzskönyvét, kivéve az 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott
eseteket
a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését
tanúsító igazolást (forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft)
a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot
a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki
érvényesség a forgalmi engedély adattartamából megállapítható
a rendszám érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról (585 Ft) szóló
igazolást,
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást
az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot
a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló (személygépjárműnél: 1890 cm3 alatt
18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3, tehergépjárműnél: cm3x 18 Ft, motorkerékpárnál: 500
cm3 alatt 18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3) postai feladóvevényt,
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is
A tulajdonjog-változás bejelentésének határideje: 15 nap
Ha a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított
15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi
a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a
szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.

Rendszámtábla pótlásával, cseréjével és a regisztrációs matrica pótlásával
kapcsolatos hatósági eljárások
Az új típusú (UNIÓS) forgalmi rendszámtábla a regisztrációs matrica nélkül érvénytelen. A
regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges.
Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, illetve oly mértékben megrongálódott
regisztrációs matrica utángyártása, amelynél a feltüntetett rendszám, illetve vonalkód nem
azonosítható.
Amennyiben a regisztrációs matrica nem pótolható, a járművet át kell rendszámozni.
Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell
mutatni.
A rendszámtábla pótlásához, cseréjéhez szükséges okmányok:
- a jármű forgalmi engedélye
- csere esetén a korábbi kiadott rendszámtábla
- pótlás esetén az utángyártási engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott
díj befizetéséről szóló feladóvevény (1 pár rendszámtábla: 8.500 Ft, 1 db
rendszámtábla: 5.500 Ft, 1 db utángyártása: 12.300 Ft)
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
A regisztrációs matrica utángyártásához szükséges okmányok:
- a jármű forgalmi engedélye
- pótlás esetén az utángyártási engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott
díj befizetéséről szóló feladóvevény (1.550 Ft)
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is
Az eljárás menete:
Az eljárás kérelemre indul. Az egy rendszámtáblával ellátott jármű esetén egy db
rendszámtábla, egyéb esetben mindkét rendszámtábla elvesztésekor, illetve az ügyfél
kérelmére új rendszámot kell kijelölni és a változást a járműnyilvántartásban rögzíteni kell és
az új rendszámot tartalmazó forgalmi engedélyt kell kiadni.
A hátsó rendszámtáblára a műszaki érvényességnek megfelelő érvényesítő címkét (körcímkét)
fel kell ragasztani a jogszabályban megjelölt módon.
Rendszámcsere esetében a régi rendszámot (az egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg
legyártott, továbbá a jogosított részére kiadott különleges rendszámtáblák kivételével) le kell
adni. Az átrendszámozás és a forgalomból történő végleges kivonás során az érvénytelenített
régi típusú rendszámtábla – az egyénileg kiválasztott, valamint az egyedileg előállított
rendszámtábla kivételével – 2004. július 1-jét követően indult közlekedési igazgatási
eljárásban nem használható fel.

Lassú jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági eljárások
Lassú jármű körbe tartoznak:
- a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek,
szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek,
szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők)
- a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek
- a magajáró permetezőgépek
- a speciális magajáró eszközhordozó alvázak
- a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép
- amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem
képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány,
illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg
A lassú járművek egy konkrétan meghatározott körére kiterjedően zöld színű M betűjelű
ideiglenes forgalmi rendszámtábla adható.
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során
köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a
rendszámtábla használatának jogszerűségét. Az M betűjelű ideiglenes forgalmi
rendszámtáblához ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki a közlekedési igazgatási
hatóság, mely a kiállítástól számított három évig érvényes. A közlekedési igazgatási hatóság
az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi az M betűjelű ideiglenes
rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító
jelét (alvázszámát). A forgalomban tartási engedély érvényességi ideje – új rendszámtábla
kiadása nélkül – három évente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való
jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.
Lassú jármű első forgalomba helyezéséhez szükséges iratok:
- a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlap
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
- járműkísérőlap (új jármű)
- az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat (régi jármű)
- az igazolólap és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító
igazolást (igazolólap: 4.800 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft
- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról (1 pár rendszámtábla: 8.500 Ft, 1
db rendszámtábla: 5.500 Ft), a rendszám érvényesítő címke díjáról (585 Ft) szóló
postai feladóvevény
- személyazonosításra alkalmas okmány (SZIG, Útlevél, VEN)
Lassú jármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételekor szükséges iratok:
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
- az Igazolólap
- a jármű törzskönyve, kivéve az 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott
eseteket
- az igazolólap és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító
igazolást (igazolólap: 4.800 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft)

-

a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki
érvényesség az igazolólap adattartamából megállapítható
személyazonosításra alkalmas okmány (SZIG, Útlevél, VEN)

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is
A tulajdonjog-változás bejelentésének határideje: 15 nap
Ha a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított
15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi
a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a
szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.

A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonásával kapcsolatos
hatósági eljárások
A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok:
forgalmi engedély
igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás (2.300 Ft)
személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
meghatalmazott eljárása esetén a megbízásról szóló magán vagy közokirat
Az eljárás kérelemre indul. A kérelemre indult eljárás során az ügyfél által meghatározott
időtartamra, de legfeljebb 6 hónapban maximált időtartamra engedélyezhető a jármű közúti
forgalomból történő ideiglenes kivonása. Az ideiglenes kivonás kérelemre ismételten
kezdeményezhető, illetve a meg a megújítás hiányában a forgalomba helyezés automatikus,
melynek eredményeként felélednek az azzal kapcsolatos fizetési kötelezettsége. (pl.: feléled a
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott adófizetési
kötelezettsége a jármű üzembentartójának, illetve a fogalomba történő részvételhez érvényes
kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó fizetési kötelme.)
A jármű hatósági engedélye és jelzése nem kerül érvénytelenítésre, csupán a konkrét,
meghatározott (..-tól ..-ig) ideig tartó ideiglenes kivonás ténye kerül bejegyzésre a forgalmi
engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába – melyet az eljárás végén a kérelmezőnek vissza
kell adni - és a járműnyilvántartásba, mely határidő lejártát követően egy újabb közlekedési
igazgatási eljárás kezdeményezése nélkül „feléled” a közúti forgalomban tartás, visszaáll az
eredeti állapot.
Az ügyfélnek csak abban az esetben kell közlekedési igazgatási eljárást kezdeményeznie a
forgalmi engedélybe, illetve a járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvényesítése céljából, ha a
forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárta előtt kíván járművével a közúti
forgalomban részt venni. Ennek feltétele a műszaki érvényesség megléte. Az eljárás díja
2.300 Ft.

Használt jármű első forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági eljárások
Használt jármű: a külföldön már forgalomba helyezett használt, illetve nem közvetlenül a
gyártótól vásárolt és importált jármű
A kérelemhez csatolni kell:
amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban
kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes
rendszámtáblát,
eredeti külföldi forgalmi engedélyét (törzskönyvét) és jelzést, illetve a külföldi
okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba)
a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését
tanúsító igazolást (forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft)
a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot
a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot
a rendszám érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról (585 Ft) szóló
igazolást
abban az esetben, ha a forgalmi engedély kiállítása 2004. január 01. előtti, akkor a
származás ellenőrzés eredményéről szóló határozatot és az előzetes
eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást
a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló (személygépjárműnél: 1890 cm3 alatt
18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3, tehergépjárműnél: cm3x 18 Ft, motorkerékpárnál: 500
cm3 alatt 18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3) postai feladóvevényt,
személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is

A forgalmi engedély, illetve törzskönyv adataiban történt változás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági eljárások
Az adatváltozás nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok:
- a forgalmi engedély
- amennyiben a változás a törzskönyvet is érinti, a jármű törzskönyvét
- a változásról szóló okirat, ha annak tartalmát okirattal kell igazolni
- amennyiben a változás igazolásához szükséges, be kell nyújtani az előzetes
eredetiség ellenőrzésről készült hatósági határozatot – a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás (kötvény, vagy fedezetigazolás)
- a cserére kerülő okmányok kiállítására irányuló eljárás illetéke megfizetését
igazoló postai feladóvevény (forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv: 6.000 Ft)
- személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is
A változások típusai:
A jármű tulajdonosának, üzembentartójának személyi adataiban bekövetkezett változás:
- a változást igazoló okmány (pl.: anyakönyvi kivonat)
Az eljárásban – ha a változás csak a lakcímre vonatkozik – kizárólag a forgalmi engedély
cseréjét kell végrehajtani.
A jármű műszaki adataiban bekövetkezett változás:
- fődarabcsere, illetve a jármű átalakítása (alváz-, motorcsere) esetében: fődarab
származását igazoló okirat vagy számla
Motorcsere esetében:
- a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okirat
- Műszaki Adatlap, vagy típusazonos motorcsere esetén a szakszervíz igazolása
- bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű átalakítása
esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás
- törzskönyv, forgalmi engedély
Egyéb műszaki adatváltozás (évjárat, hengerűrtartalom, saját tömeg, megengedett
legnagyobb össztömeg, szállítható személyek száma, teljesítmény, járműfajta, típus stb.): az
eljárásban minden esetben meg kell követelni a területi közlekedés felügyelet által a változás
engedélyezéséről kiállított Műszaki Adatlapot. A forgalmi engedélyt kötelezően, a
törzskönyvet abban az esetben kell kicserélni, amennyiben a törzskönyvi adat változik.

Üzembentartó személyében bekövetkezett változás
A kérelemhez csatolni kell:
a forgalmi engedélyt
a forgalmi engedély illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást
(forgalmi engedély: 6.000 Ft)
az üzembentartói jog megszerzését igazoló okiratot
a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki
érvényesség a forgalmi engedély adattartamából megállapítható
a rendszám érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról (585 Ft) szóló
igazolást,
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást
a vagyonszerzési illeték 25%-ának befizetéséről szóló (személygépjárműnél: 1890
cm3 alatt 18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3, tehergépjárműnél: cm3x 18 Ft,
motorkerékpárnál: 500 cm3 alatt 18 Ft/cm3, felett 24 Ft/cm3) postai
feladóvevényt,
személyazonosításra alkalmas okmányt (SZIG, Útlevél, VEN)
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (továbbiakban: cég)
esetén mellékelni kell:
- a cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi)
- aláírási címpéldányt
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az APEH által kiadott igazolást
Üzembentartói jog bejegyeztetésére a jármű tulajdonosa vagy meghatalmazottja jogosult.
Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
- a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is

Az eljárási illetékek és díjak a Polgármesteri Hivatalban található postai
helységben készpénzátutalási megbízáson vagy elektronikusan is megfizethetők.

