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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:

- a  tulajdonjog  változását  igazoló  teljes  bizonyító  erejű
magánokirat  (vagy  közokirat)  eredeti  példányát  (A
részletszabályokat az általános tájékoztató tartalmazza)

- a korábban kiadott forgalmi engedély és törzskönyv
- a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését 

tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra

Ügyintézés során bemutatandó iratok:
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- a tulajdonjog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték 

megfizetését tanúsító igazolás
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a 

mentességről szóló igazolás (az új üzembentartó nevére 
megkötve)

- az előzetes eredetiségvizsgálat eredménye
- 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

- ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díj

- a  tulajdonjog  megszerzéséért  fizetendő  illeték  (A
részletszabályokat az 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 

Ügyintézési 
határidő

A  tulajdonjogban  történő  változás  nyilvántartásba  vétele  iránti  eljárás
ügyintézési  határideje  fő  szabály  szerint  8  (nyolc)  nap,  de hiánytalan
kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az  üzembentartó  bejegyzése  az
okmányirodai ügyintézés során.

Az új tulajdonos nevére szóló forgalmi engedély az ügyintézés során 
kerül kiállításra.
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Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

˗ személyesen, vagy
˗ meghatalmazott útján.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A jármű új tulajdonosa a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására
okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül
köteles  a  bejegyzésre  jogosult  hatóságnál  a  jármű  tulajdonjoga
megváltozásának nyilvántartásban történő átvezetését kezdeményezni.
A bejelentés személyesen vagy meghatalmazott útján történhet. 

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

˗ 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

Adásvételi szerződés
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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