
Gépjármű átmeneti kivonása kérelemre

ÜGYMENET LEÍRÁS

Hatáskörrel 
rendelkező 
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség
A kérelemre induló járműigazgatási ügyekben országos az illetékesség.
Ez azt jelenti, hogy a kérelem bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalban
előterjeszthető, lakóhelytől függetlenül.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Ügyintézéshez becsatolandó iratok:

- rendszámtáblák (kivéve eltulajdonítás)
- az átmeneti kivonási kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat 

másolata

Ügyintézés során bemutatandó iratok

- a jármű törzskönyve, ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélye, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás,
- ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatási díj

- Átmeneti kivonás díja: 2 300 Ft.

Ügyintézési 
határidő

Az átmeneti  kivonás bejegyzése iránti  eljárás ügyintézési  határideje fő
szabály  szerint  8  (nyolc)  nap,  de  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal
megtörténik a bejegyzés.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

˗ személyesen, vagy

˗ meghatalmazott útján.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A járművek  átmeneti  időszakra  történő  kivonása  az  alábbi  esetekben
lehetséges: (az ügyfél okirattal igazolt kérelmére)
- 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítás,
- külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
- külföldre történő értékesítés,
- muzeális előminősítése,
- versenyjárművé történő átalakítása esetén,
- a  külföldi  fegyveres  erő  állományának  tagja  magyarországi

szolgálati helye megszűnése.

Ezekben az esetekben a kivonás tényét megalapozó okiratok:
- jármű  2016.  január  1-jét  megelőző  eltulajdonítása  esetén  a

rendőrhatóság  által  érkeztetett  feljelentés,  a  nyomozás
elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat

- járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás
esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító
engedély



- a  jármű  külföldre  történő  értékesítése  esetén  a  tulajdonjog
átruházását igazoló okirat

- a  jármű  muzeális  előminősítése  esetén  a  Muzeális  Minősítő
Bizottság igazolása

- a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap
- külföldi  fegyveres  erő  állományának  tagja  magyarországi

szolgálati helye megszűnését igazoló okirat.

Az  átmeneti  kivonásnál  a  járási  hivatal  bevonja  a  hatósági  jelzéseket
(rendszámtábla),  az  okmányokba  bejegyzésre  kerül  a  kivonás  ténye,
majd  az  okmányok  érvénytelenítésre  kerülnek.  A  kivonás  után  az
okmányok visszakerülnek a kérelmezőhöz.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

˗ 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (Kt.)
˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
˗ 1999. évi  LXXXIV. törvény a közúti  közlekedési  nyilvántartásról

(Kknyt)
˗ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

(Ákr.) 
˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei

kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

˗ 29/2004.  (VI.  16.)  BM rendelet  a  közúti  közlekedési  igazgatási
hatósági eljárások díjairól

˗ 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat
részletes szabályairól

˗ 304/2009.  (XII.  22)  Korm.  rendelet  a  közúti  közlekedési
nyilvántartásba  bejegyzett  jármű  tulajdonjogának,  illetve
üzembentartó  személyének  változását  igazoló  teljes  bizonyító
erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

˗ 326/2011.  (XII.  28.)  Korm.  rendelet  a  közúti  közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alapján.
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