
Harmadik országból származó használt jármű forgalomba helyezése 

 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– származás-ellenőrzés elvégzéséről szóló határozat, 

– 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági 

bizonyítvány, 

– a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély vagy annak a 

kiállító hatóság által hitelesített másolata és hiteles fordítása, 

– tulajdonjog megszerzését igazoló okirat magyar vagy magyar és idegen 

nyelvű, eredeti vagy hitelesített másolati példánya, illetve, ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, 

– műszaki adatlap, 

– kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétéről szóló igazolás, 

– regisztrációs adó megfizetésétől szóló igazolás (személygépkocsi, 

motorkerékpár esetén), 

– vagyonszerzési illeték megfizetéséről szóló igazolás, 

– rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának és a forgalmi engedély és 

törzskönyv illetékének a megfizetéséről szóló igazolás, 

– ügyfél-azonosító okmány (természetes személy esetében 

személyazonosításra alkalmas okmány, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező társaság esetén közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

címpéldány vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata), 

– 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - 

gazdasági társaságnak és egyéni vállalkozóknak - a jármű tényleges tárolási 

helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti település jegyzőjének igazolása, 

– amennyiben a gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján 

fennálló kezelt vagyonba tartozik, szükséges a bizalmi vagyonkezelői 

minőséget igazoló okirat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 



A magyarországi tulajdonos személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti 

eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Származás-ellenőrzési eljárás díja: 10.900,- Ft 

Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000,- Ft 

Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,- Ft 

Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § alapján 

megállapított illeték.   

Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: a 29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2. 

számú melléklete szerinti díj. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Ügyintézési határidő: 25 nap  

 

Ügymenet leírása: 

A forgalomba helyezéshez szükséges iratok, okmányok bemutatása és ellenőrzése 

után az eljáró ügyintéző rögzíti a jármű és a tulajdonos/üzembentartó adatait, 

amelynek során elektronikus kérelmet állít elő. A kérelem adattartamát a 

tulajdonos/üzembentartó aláírásával jóváhagyja. A tulajdonos a forgalmi engedélyt, 

rendszámtáblát a regisztrációs matricával azonnal átveheti, a törzskönyv a tulajdonos 

által megadott postázási címre érkezik meg. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A harmadik országból behozott jármű magyarországi forgalomba helyezése előtt 

származásellenőrzési eljárást kell lefolytatni. Harmadik ország: az EGT államon, 

valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés 

alapján az EGT állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok. A 

forgalomba helyezéshez szükséges az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése, de 

csak a származás ellenőrzés megtörténte után. Az eljárás során a külföldi hatósági 

engedély minden esetben bevonásra kerül. A hatósági jelzést is bevonja a 

közlekedési igazgatási hatóság, amennyiben a külföldi hatóság korábban már nem 

vonta be. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

– 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 

a közúti közlekedési okmány kiadásáról és visszavonásáról 



– 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről 

– 29/2004.(VI.16.) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági 

eljárások díjairól   

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu 

www.kokrmanyablak.hu 

 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.kokrmanyablak.hu/

