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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:

- A tulajdonjog megszerzését igazoló okirat

Bemutatandó iratok

- ügyfél azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési 
határidő

A  tulajdonjogban  történő  változás  nyilvántartásba  vétele  iránti  eljárás
ügyintézési  határideje fő szabály  szerint  3 (három) nap,  de hiánytalan
kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  a  bejegyzés  a  járási  hivatali
ügyintézés során.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

- személyesen, vagy
- meghatalmazott útján.
- A  tulajdonjog  változást  igazoló  okiratot  eredeti  vagy  másolati

példányban az eladó postai  úton is eljuttathatja  a járási  hivatal
részére.

- A  bejelentést  lehetőség  van  elektronikus  úton  megtenni  a
Belügyminisztérium  Nyilvántartások  Vezetéséért  Felelős
Helyettes  Államtitkárság által  működtetett  webes  ügysegéden
keresztül.  A  webes  ügysegéd  használatához  azonosítás
szükséges.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  tulajdonváltozást  igazolhatja:  adásvételi  szerződés,  jogerős  bírói
határozat,  ajándékozást  igazoló  okirat,  jogerős  hagyatékátadó  végzés,
árverési jegyzőkönyv stb.

A  korábbi  tulajdonos  (eladó)  a  jármű  tulajdonjogában  bekövetkezett
változást a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti –
vagy  jól  látható  másolati  példányának  –  benyújtásával,  webes
ügysegéden keresztüli vagy postai megküldésével a változástól számított
8 (nyolc) napon belül köteles bejelenteni a járási hivatalnál.

A  magánokirat  (pl.  adásvételi  szerződés,  ajándékozást  igazoló  okirat)
tartalmi elemeiről a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű
tulajdonjogának,  illetve  üzembentartó  személyének  változását  igazoló
teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban

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


történő  felhasználhatóságához  szükséges  kötelező  tartalmi  elemekről
szóló 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet rendelkezik. 

Ha  a  benyújtott  magánokirat  a  kötelező  tartalmi  elemeket  nem
tartalmazza,  akkor  a  közlekedési  igazgatási  eljárásban  joghatás
kiváltására  alkalmatlannak  kell  tekinteni:  ez esetben  a  változás  a
járműnyilvántartásba  nem  jegyezhető  be,  az  erre  irányuló  kérelmet  a
járási hivatal elutasítja. 

Ha érvényes forgalmazási korlátozás (pl. foglalás, opció) van a járművön,
akkor  az  eladás  bejelentésének  ténye  a  teljes  bizonyító  erejű
magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be a
nyilvántartásba.  A  járási  hivatal  a  bejelentés  tényének  bejegyzését
elutasítja.

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

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

- 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

 A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

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

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Eladás bejelentéséhez igénybe vehető a webes ügysegéd.

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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