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Hatáskörrel 
rendelkező 
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes,
amely  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  illetékességi  területén  az  ügyfél
lakóhelye,  ennek hiányában tartózkodási  helye  (székhelye,  telephelye)
van.  Amennyiben  a  járási  hivatal  illetékességi  területén  több
kormányablak  vagy  okmányiroda  is  működik,  az  eljárásra  a
kormánymegbízott  által  a  járási  hivatal  ügyrendjében  meghatározott
kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- a forgalomból kivont jármű forgalmi engedélye és hatósági jelzése
(rendszámtábla) amennyiben azt a járási hivatalnál le kell adni. 

- ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatási díj

- Az eljárás illeték- és díjmentes

Ügyintézési 
határidő

A  forgalomból  való  kivonás  elrendelésére  irányuló  eljárás  ügyintézési
határideje sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 25 (huszonöt) nap.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

Az eljárás hivatalból indul az eljáró hatóság (rendőrség, önálló bírósági
végrehajtó,  kötvény-nyilvántartó  szerv,  közjegyző,  stb.)  értesítése
alapján.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A közlekedési igazgatási hatóság (járási hivatal) – a kivonási okot észlelő
hatóság  értesítése  alapján  –  a  jármű  forgalomból  történő  kivonását
hivatalból rendeli el, ha 

- a jármű jogszerű megszerzője a jármű tulajdonjogának változását
a változás bekövetkeztétől  számított  15 (tizenöt)  napon belül  a
járműnyilvántartásba  való  bejegyzés  érdekében  nem  jelenti  be
(átírási kötelezettségének nem tesz eleget)

- az  ellenőrző  hatósági  személy  (rendőr)  az  eljárása  során  a
forgalmi  engedélyt,  illetve  az  ideiglenes  forgalomban  tartási
engedélyt a helyszínen elvette, 

- a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjárműadó fizetési
kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő
kivonását az adóhatóság kérte,

- bíróság,  közjegyző,  külföldi  hatóság  vagy  jogszabály  által
feljogosított  más  hatóság  jogerős  határozatában  a  jármű
lefoglalását,  elkobzását  vagy  a  (2)  bekezdésben  foglaltak
kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a
bírósági  végrehajtás  során  a  bírósági  végrehajtó,  vagy  a
közigazgatási  végrehajtás  során  az  adóhatóság,  a
társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta,



- a  járművek  üzletszerű  bérbeadásával  foglalkozó  vállalkozó  a
külön  jogszabályban  meghatározott  nyilvántartási
kötelezettségének nem tesz eleget,

- a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó
szerv  általi  negyedéves  összevetésével,  vagy  az  ellenőrzésre
jogosult  hatóság  eljárása  során  megállapítást  nyer,  hogy  a
gépjárműre  nincs  érvényes  kötelező  gépjármű-
felelősségbiztosítási  fedezet,  kivéve, ha a járművet a gépjármű-
felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették,

- a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány
visszavonásáról értesíti,

-  a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala értesítése alapján megállapítja, hogy a
jármű  tulajdonosa  a  jármű  azonosító  jellel  történő  utólagos
ellátását  engedélyező  határozat  érvényességi  idején  belül
járművével  a  kijelölt  közlekedési  hatóságnál  a  jármű azonosító
jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg,

- a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre
vonatkozó jogerős  határozatában foglaltaknak  határidőben  nem
tettek eleget,

- a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja
meg,

- a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre
véglegesen  alkalmatlannak  minősíti  és  forgalomban  tartását
megtiltja, vagy

- a  jármű  üzemben  tartója  a  jogerősen  kiszabott  közigazgatási
bírság megfizetési kötelezettségének nem tett eleget és a jármű
forgalomból történő kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte,

- a jármű eltulajdonítása miatt eljárás indult,

- a  jármű  forgalomban  való  további  részvételét  megtiltja.  (ha  a
jármű  tulajdonjogát  és  származását  hitelt  érdemlően  nem
igazolják) 

Az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt,
illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi,
ha

- járművet engedély nélkül átalakították,

- a járművel  a közúti  forgalomban részt  vesznek annak ellenére,
hogy a jármű

o forgalmi  engedélyének  „H”  adatmezőben  szereplő
érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási
engedélyének az érvényességi ideje lejárt vagy

o műszaki  vizsgálatra  történő  berendelésére  vonatkozó
jogerős határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek
eleget,



- a  jármű  közúti  forgalomban  való  további  részvétele  közvetlen
balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek,

- gyanú  van  arra,  hogy  a  jármű  rendszámtábláját,  forgalmi
engedélyét,  ideiglenes  forgalomban  tartási  engedélyét,
regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították,

- a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély
rongálódása  miatt,  feltéve,  hogy  a  bejegyzett  adatok  kétséget
kizáróan nem állapíthatók meg,

- a  közlekedési  balesettel  érintett  jármű  kormányműve  vagy
futóműve,  illetve  karosszériája  (alváza)  nyilvánvalóan  úgy
károsodott,  hogy  a  forgalomban  történő  részvétele
balesetveszéllyel jár, vagy

- az  új  típusú  rendszámmal  rendelkező  járművön  nincs
regisztrációs  matrica  elhelyezve,  és  azt  a  jármű vezetője  nem
tudja a helyszínen bemutatni, és a matrica utángyártására vagy
egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik.

- az M, az SP és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, az indítási
naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy
az ideiglenes forgalmi engedélyt, ha a jármű vezetője, vontatott
jármű esetén – feltéve, hogy a vontató és a vontatott jármű egy
vezetővel vesz részt a közúti forgalomban – az M, az SP és a P
betűjelű  ideiglenes  rendszámtáblával  ellátott  járművet  vontató
jármű  vezetője,  az  ideiglenes  rendszámtáblát  a  vonatkozó
rendelkezésekben meghatározott feltételektől eltérően használta,
nem előírásszerűen vezette az indítási naplót vagy az ideiglenes
rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve.

-  a jelzés nem felel meg a vonatkozó szabályoknak,

- érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel vettek részt
a közúti forgalomban,

- azért érvénytelen a hatósági engedély és jelzés, mert a járművet
a forgalomból korábban végleg kivonták, vagy

- a járművet  a forgalomból  hivatalból  ideiglenesen kivonták,  de a
jármű hatósági engedélye és jelzése nem került leadásra,

- a  járművel  a  személygépkocsival  díj  ellenében  végzett  közúti
személyszállításról  szóló  kormányrendeletben  meghatározott
tevékenységi engedély nélkül végeztek személytaxi-szolgáltatást
vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást.

A járási  hivatal  hivatalból  jár  el  és vonja  ki  a járművet  a forgalomból,
amennyiben saját eljárása során, vagy a közlekedési hatóság értesítése
alapján észleli, 

- hogy a járművet engedély nélkül átalakították,

- a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély
rongálódott, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan
nem állapíthatók meg,

- a  jármű  közúti  forgalomban  való  további  részvétele  közvetlen
balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek,



- hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott  hatósági
engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a
hatósági  engedély  több  mint  30  napja  lejárt  és  a  szabványtól
eltérő alapszínű (sárga) különleges rendszámtábla leadása nem
történt meg

- hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy,
vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg.

A  kivonás  időtartamát  az  egyes  kivonási  okok  esetén  a  jogszabály
egyedileg határozza meg. 

A kivonásra sor kerülhet  ideiglenesen valamely határidő elteltéig,  vagy
körülmény bekövetkezéséig, vagy átmeneti időszakra. A jármű átmeneti
időszakra  történő  forgalomból  kivonása  esetén  a  forgalomból  történő
kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől  számított  öt  év elteltével  a
járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

A  jármű  kivonási  idő  leteltét  követő  ismételt  forgalomba  helyezésére
hivatalból,  vagy  az  ismételt  forgalomba  helyezési  díj  megfizetését
követően kerülhet sor a vonatkozó szabályok szerint.

A  forgalomból  hivatalból  ideiglenesen  kivont  járművel  a  kivonás
időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.
A járművet  a  hivatalból  indult  eljárás  során a  forgalmi  engedély  és  a
hatósági jelzés bevonásával  az adott  estnél meghatározott  időtartamra
kell  ideiglenesen a forgalomból  kivonni.  Ez azt jelenti,  hogy a forgalmi
engedélyt  és  a  rendszámtáblát  a  forgalomból  kivonást  elrendelő
határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül – amennyiben
az elvételre a helyszínen nem került sor – az illetékes járási hivatalnál le
kell adni. 

Amennyiben  a  kötelezett  a  megjelölt  határidőn  belül  a  jármű forgalmi
engedélyére,  illetve  rendszámtáblájára  vonatkozó  leadási
kötelezettségének felróható okból (saját hibájából) nem tesz eleget, úgy
természetes személy esetén 5.000-500.000,-Ft-ig (jogi személy vagy jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  esetén  1.000.000,-Ft-ig)
terjedő  eljárási  bírsággal  sújtható.  Az  eljárási  bírság  egy  eljárásban
ugyanazon  kötelezettség  ismételt  megszegése  vagy  más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

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

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

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