
Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 
kérelem

ÜGYMENET LEÍRÁS 

Hatáskörrel 
rendelkező 
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

Országos.  A  közúti  közlekedési  járműnyilvántartásból  történő  egyedi
adatszolgáltatás iránt kérelem nyújtható be a központi közúti közlekedési
nyilvántartó szervhez, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalhoz, kormányablakhoz. 

Ügyintézés helye

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

A  gépjárműadat-lekérdező  szolgáltatás  használatával  lekérdezheti  egy
vagy  több  gépjármű  bizonyos  műszaki  adatait  (pl.  összes,  az  adott
gépjárműhöz  rögzített  km-óra  állás  és  a  rögzítés  időpontja),  valamint
kérheti  azok  egyezőségének  vizsgálatát.  A  szolgáltatás  Ügyfélkapu
regisztrációval vehető igénybe igazgatási szolgáltatási  díj  ellenében.  (1
gépjármű adatainak lekérdezése 625 Ft).

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Személyes ügyintézés során:

˗ személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély),

˗ lakcímigazolvány

˗ az ügyfélnek csatolnia kell kérelméhez az adatfelhasználás célját 
és jogalapját igazoló okiratot

A kérelmezőnek az adatszolgáltatást kérő lapon fel kell tüntetnie a:
- nevét, 
-  címét/székhelyét/telephelyét, 
-  képviselőjének nevét,
-  a kért adatkört (milyen adatok közlését kéri) egyedi adatszolgáltatás
esetén,
-  a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és 
jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának 
azonosításához elégséges adatokat,
-  nyilatkozni kell az adatszolgáltatás teljesítésének formájáról, ami 
lehet: online, mágneses adathordozó vagy papír alapú.

Az elektronikus ügyintézéshez nem szükségesek iratok.

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díj

Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 
550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft.

Ügyintézési 
határidő

8 (nyolc) nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) Személyesen az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában, 

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


benyújtásának 
módja vagy meghatározott adatkörök tekintetében elektronikus úton.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A nyilvántartásból adatot igényelhet akár magánszemély, akár jogi 
személy (pl. egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, alapítvány).

A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és 
jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának 
azonosításához elégséges adatokat.

A nyilvántartásból külön jogszabályokban meghatározott adatokat 
igényelhetnek még a cél, jogalap és pontos jogszabály 
meghatározásával a törvényben meghatározott hatóságok is.

Az adatszolgáltatás a nyilvántartott adatokra irányulhat, amelyek a 
következők:

A járműtulajdonos (üzemben tartó) adatai:
 -  természetes személyazonosító adatok,
 - lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,
 - állampolgárságát (hontalanságát),
 - a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 - megnevezését,
 - székhelyének (telephelyének) címét,
 - cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát.

A jármű adatai:
 - azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító 
jelét, illetve kódját,
 - forgalomban tarthatóságának feltételeit,
 - forgalmazási korlátozására vonatkozó adatokat, ideértve az Európai 
Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 
végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is,
 - a járműokmányok és a hatósági igazolványok, bizonyítványok, 
tanúsítványok okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, 
cseréjére, visszavonására,
 - járműokmányainak és hatósági jelzésének az elvesztésére, 
eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő 
érvénytelenségére, megtalálására, megkerülésére, vonatkozó adatokat,
 - az állandó forgalmi engedély okmány, illetve az állandó rendszámtábla 
tekintetében a figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott adatait, valamint
-  a kilométeróra-állást és annak rögzítésének időpontját.

A járműnyilvántartás tartalmazza a régi tulajdonos (átruházó) tulajdonjog-
változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítésének 
időpontját is.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

- 1999.  évi  LXXXIV.  törvény a közúti  közlekedési  nyilvántartásról
(Kknyt.)

˗ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
(Ákr.) 

- 54/1999.  (XII.25.)  BM  rendelet  a  közúti  közlekedési
nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged


- 513/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  a  közúti  közlekedési
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

- 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

KÉRELEM a közúti közlekedési nyilvántartásból történő 
ADATSZOLGÁLTATÁSRA

Meghatalmazás

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

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

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

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
http://www.njt.hu/

