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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. 

Elektronikus  
ügyintézés helye

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Becsatolandó iratok:

- Meghatalmazás  

Bemutatandó iratok:
- a jármű forgalmi engedélye
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
- ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díj

- Az ideiglenes kivonás díja: 2 300 Ft

Ügyintézési 
határidő

Az ideiglenes kivonás bejegyzésére irányuló eljárás ügyintézési 
határideje 24 (huszonnégy) óra, de hiánytalan kérelem esetén a járási 
hivatal azonnal intézkedik a jármű ideiglenes kivonásáról.
Bármely feltétel hiánya esetén az ügyintézési határidő teljes eljárásban 
25 (huszonöt) nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

˗ személyesen, vagy

˗ meghatalmazott útján.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az ideiglenes kivonás időtartama a kérelmező által meghatározott idő, de
maximum hat hónap lehet. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a
kérelem benyújtásánál  korábbi  időpont  nem vehető  nyilvántartásba.  A
meghatározott  idő  lejártával  a  jármű  automatikusan  forgalomba
helyeződik.  Tehát  a jármű  a  közúti  forgalomban  külön  közlekedési
igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges
egyéb jogszabályi  feltételeknek megfelel.  Az ügyfél  kérelmére a jármű
forgalomba helyezhető a kivonási idő lejárta előtt, az ismételt forgalomba
helyezési díj megfizetésével (2.300.-Ft), amennyiben a jármű rendelkezik
műszaki  érvényességgel  és érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással.
A  jármű  a  megszüntetés  nyilvántartásba  való  bejegyzésének  napjától
vehet részt a közúti forgalomban.

A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a
kérelemben  megjelölt  időponttól  számított  legfeljebb  6  (hat)  hónapra,
ismételten  meghosszabbítható.  A  forgalomból  kivonás  kezdő
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időpontjaként  a  kérelem  benyújtásánál  korábbi  időpont  nem  vehető
nyilvántartásba.

A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó – aki egyben
a  gépjármű  törzskönyvével  is  jogszerűen  rendelkezik  –  kérelmére  a
közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel
intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a
járművet  átadták,  továbbá,  ha  a  gépjármű  tulajdonosa,  az
üzembentartója  és  a  gépjármű  törzskönyvével  jogszerűen  rendelkező
érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a
törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési
igazgatási  hatóság a jármű ideiglenes forgalomból  történő kivonásáról,
meghosszabbításáról  és  forgalomba  történő  visszahelyezéséről
határozatot hoz.

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni a pénzügyi
intézményeket,  a  gépjármű-kereskedőket,  a  zálogjogosultat  vagy  más
olyan természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, akinél/amelynél a
törzskönyvet  a  jármű  tulajdonosa  pénzügyi  követelés  fejében  letétbe
helyezte,  ha  ez  a  rendelkezési  jogot  megalapozó  okiratból
megállapítható.

Ha  a  jármű  közúti  forgalomból  történő  ideiglenes  kivonását  a
törzskönyvvel  jogszerűen  rendelkező  ügyfél  kérelmezte,  akkor  a
kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti, ismételt forgalomba állását
is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell  bejelentenie a
közlekedési igazgatási hatóságnál.

A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát
követően  a  jármű  a  közúti  forgalomban  külön  közlekedési  igazgatási
eljárás  nélkül  részt  vehet,  feltéve,  hogy  az  ahhoz  szükséges  egyéb
jogszabályi feltételeknek megfelel.
A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont járművel
a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.
A  bejelentést  lehetőség  van  elektronikus  úton  megtenni  a
Belügyminisztérium  Nyilvántartások  Vezetéséért  Felelős  Helyettes
Államtitkárság által működtetett webes ügysegéden keresztül. A webes
ügysegéd használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

- 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

- 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

Webes ügysegéd alkalmazás
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

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