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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

Becsatolandó iratok:
- a  forgalmi  engedély  és  a  törzskönyv  illetékének  megfizetését

tanúsító igazolás
- a  rendszámtábla  igazgatási  szolgáltatási  díjának  befizetéséről

szóló igazolások
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített

másolati  példánya,  illetve  ha  az  nem  magyar  nyelven  került
kiállításra,  annak  hiteles,  magyar  nyelvű  fordítása  is  (A
részletszabályokat az általános tájékoztató tartalmazza)

- üzembentartó  bejegyzése  esetén  az  üzembentartói  jog
bejegyzését  megalapozó  okirat  (A  részletszabályokat  az
általános tájékoztató tartalmazza)

- közös tulajdon esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a
forgalmi engedélyre jogosult tulajdonos-üzembentartó személyére
vonatkozóan

Bemutatandó iratok:
- a  forgalmazók  részére  biztosított  és  a  jármű  értékesítésekor

kitöltött járműkísérő lap (vagy járműkísérő lappal nem rendelkező
új jármű esetén az előzetes eredetiségvizsgálat eredménye)

- a  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítás  meglétéről,  vagy  a
mentességről szóló igazolás

- a  vagyonszerzési  illeték  megfizetését  tanúsító  igazolás,  ha  a
tulajdonszerzés  és  a  jármű  birtokba  vétele  a  Magyarország
területén történt, 

- az ügyfél-azonosító okmányt,
- a regisztrációs  adóról  szóló  2003.  évi  CX.  törvény  hatálya  alá

tartozó gépjármű esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló
igazolás  amennyiben az papír  alapon kiállításra került,  ha nem
történt határozat kiadása, akkor a vámhatóság adatbázisában a
regisztrációs  adó  megfizetésének  megtörténtét  a  közlekedési
igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrzi

- a  3,5  tonna  megengedett  legnagyobb  össztömeget  meghaladó
tehergépkocsi,  vontató,  pótkocsi  és  autóbusz  esetén  -  a  külön
jogszabályban  meghatározottak  szerint  -  a  jármű  tényleges
tárolási  helyéül  szolgáló  székhely/telephely  szerinti települési
önkormányzat jegyzőjének igazolása

- a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okirat
- ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 

- Visszterhes  vagyonátruházási  illeték  (A  részletszabályokat  az
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szolgáltatatási díj

általános tájékoztató tartalmazza)

- Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft. (Bizonyos járműfajtáknál, a
forgalmi  engedély  helyett  igazoló  lap  kerül  kiállításra,  melynek
illetéke 4.800.- Ft)

- Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft.
- Normál  sorozat  rendszámtábla  pár  díja:  8.500  Ft.  (Bizonyos

járműfajtáknál egy darab rendszámtábla kerül kiadásra, melynek
díja 5.500.- Ft)

Ügyintézési 
határidő

Az új jármű forgalomba helyezésénél az ügyintézési határidő fő szabály
szerint 8 (nyolc) nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik
a kérelem elbírálása.

Az  új  tulajdonos  nevére  szóló  forgalmi  engedély  az  ügyintézés  során
kerül kiállításra.

Az  új  tulajdonos  nevére  szóló  törzskönyv  a  Belügyminisztérium
Nyilvántartások  Vezetéséért  Felelős  Helyettes  Államtitkárságánál 8
(nyolc)  napon  belül  kerül  kiállításra  és  az  új  tulajdonos  lakó  vagy
tartózkodási helyére (székhelyére/telephelyére) kerül kipostázásra.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

˗ személyesen, vagy

˗ meghatalmazott útján.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az új járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha:
- a tulajdonjog megszerzését igazolták 
- a  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítás  meglétét  vagy  a

gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták,
- a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek

esetében  a  vámhatóság  adatbázisában  a  regisztrációs  adó
megfizetésének  megtörténtét  a  közlekedési  igazgatási  hatóság
elektronikus úton ellenőrizte,

- a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt
adott  ki,  megállapította  a  jármű  műszaki  adatait  és  műszaki
alkalmasságát, és

- a  jármű  üzemben  tartója  Magyarország  területén  rendelkezik
lakcímmel vagy székhellyel (telephellyel).

- az  új  jármű  forgalmazója  részére  a  közlekedési  hatóság
engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő
forgalomba helyezést,  és a forgalmazó a járműhöz elektronikus
úton  a  műszaki  adatlapot,  valamint  az  e  rendeletben
meghatározott módon a járműkísérő lapot kiállította;

- egyéb  új  jármű  esetében  járműkísérő  lapot  állítottak  ki,  vagy
elvégezték a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát.

Új  járműnél  a forgalomba helyezésig,  illetve  a  törzskönyv kiadásáig  a
tulajdonjogot igazolja:

- a  jármű  kereskedelmi  értékesítéséről  szóló,  a  jármű  azonosító
adatait tartalmazó számla,

- a  külföldön  már  forgalomba  helyezett  járműveknél  a  külföldi
hatóság  által  a  forgalomba  helyezéskor  kiadott  eredeti  vagy



hitelesített okmányok,
- az árverési jegyzőkönyv,
- a gyártó számlája,
- a jogerős bírósági határozat,
- a hagyatékátadó végzés,
- az ajándékozást igazoló okirat,
- az adásvételi szerződés,
- a fődarabok megvásárlásáról  szóló számlák és az összeépítési

engedély,
- a járműkísérő lap.

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
é visszavonásáról

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető
nyomtatványok

Adásvételi szerződés
Üzembentartói nyilatkozat
Nyilatkozat közös tulajdon esetén az üzembentartó- tulajdonosról
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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