
Útvonalengedély 

Ügyleírás: A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes 
műszaki vizsgával nem rendelkező gépjárművek esetén. 
 
Kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági 
vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó 
telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, illetve a hatósági 
vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít. 
 
Érvényességi ideje 3 nap. Az engedély kezdeti dátumát az 
ügyfél határozza meg. A 3 nap egymást követő 3 napot jelent. 
 

Illetékesség: Országos. 

 
Szükséges okiratok: 

 
- forgalmi engedély vagy határozat a forgalmi engedély hatósági 

bevonásáról, 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének 

igazolása, 
- igazolás a műszaki vizsgálatra vagy eredetvizsgálatra történő 

időpontfoglalásról 
(amennyiben nem rendelkezik ilyen igazolással, úgy az 
igényléssel egyidejűleg nyilatkozat felvételére kerül sor), 

- érvényes személyazonosságot igazoló okmány 
(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

- lakcímigazolvány (ha kiállításra került), 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy nem a cég 
képviselője jár el, 

- útvonalengedély díjának megfizetését tanúsító igazolás. 
 

Az ügyet intéző osztály: 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem 
benyújtása helye szerinti járási hivatalának okmányirodai 
osztálya, illetve kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 
 
. 
 

Fő szabály szerint 21 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása 
esetén azonnal megtörténik az ideiglenes forgalomban tartási 
engedély kiadása.  
 
- 3.500 Ft illeték csekken, illetve bankkártyával történő 
befizetése. 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő 

fizetési lehetőség esetén a helyszínen. 

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 
2. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
3. 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról, 
4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól, 
5. 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

hatósági eljárások díjairól, 
6. 301/2009 (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes 

eredetiségvizsgálat részletes szabályairól, 
7. 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, 
8. 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról, 

9. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról, 

10. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 

 


