
Gépjármű tulajdonjogának átírása 

Ügyleírás: Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás központi 
járműnyilvántartásban történő átvezetése, a gépjármű átírása.  
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: 1. Általános (M1, N1 kategória): 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének 

igazolása, 
- forgalmi engedély, törzskönyv (amennyiben rendelkezik vele), 
- előzetes eredetiségvizsgálat (60 napnál nem régebbi), 
- adásvételi szerződés (2010. 07. 01-je után megkötött jogügyletek 

esetében a kötelező tartalmi elemeknek megfelelő teljes bizonyító 
erejű magánokirat formájában) vagy más szerződés vagy számla, 
öröklés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, 

- ha banki hitel van a járművön, az előző tulajdonos opció törlő 
nyilatkozata meghatalmazással, 

- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén: 
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, 
autóbusz esetén a bejegyezni kívánt települési cím szerinti ingatlan 
vonatkozásában az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének 
igazolása arról, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására, 
nyilatkozat a tulajdonában álló járművek számáról, ha az a 10 db-ot 
meghaladja, a cégnyilvántartásban fel kell tüntetni a címet, 

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

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

meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég 
képviselője vesz részt, 

- az okmányok kiállítási illetékének, valamint a visszterhes 
vagyonátruházási illeték megfizetését tanúsító igazolás. 

 
2. Lassú jármű: 

- adásvételi szerződés (2010. 07. 01-je után megkötött jogügyletek 
esetében a kötelező tartalmi elemeknek megfelelő teljes bizonyító 
erejű magánokirat formájában) vagy számla, öröklés esetén jogerős 
hagyatékátadó végzés, 

- igazolólap, 
- törzskönyv (amennyiben rendelkezik vele), 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének 

igazolása, 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 

igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél), 
- lakcímigazolvány (amennyiben kiállításra került), 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég 
képviselője vesz részt, 

- az okmányok kiállítási illetékének megfizetését tanúsító igazolás. 
 

Az ügyet intéző osztály: 
 

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

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke:  

Fő szabály szerint 25 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén 
azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel és a forgalmi engedély/ 
igazoló lap kiállítása. 
 



1. Általános esetben (M1, N1 kategória): 
- 12.000 Ft, amely az új okmányok kiállításának illetéke, 
- a jármű életkora és teljesítménye figyelembevételével az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján kiszámított összeg a vagyonszerzési illeték (átírási illeték). 

 
- Illetékfizetés alól mentesül az a tehergépjármű, autóbusz, nyerges 

vontató, pótkocsi, amely gazdálkodó szervezet tulajdonjogában, 
bekövetkezett változás bejegyzése. 

- Környezetkímélő gépjármű tulajdonjogának és vagyoni értékű 
jogának átruházása illetékmentes. 

 
2. Lassú jármű esetén: 

- 6.000 Ft (törzskönyv), 
- 4.800 Ft (igazolólap). 

 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő fizetési 
lehetőség esetén a helyszínen. 
 

Egyéb fontos tudnivalók: A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett 
jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat 
kötelező tartalmi elemei a következők: 

- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása, 
- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) 

és gyártmány adatai, 
- a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, 

születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), 
állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló 
okmány típusa, sorszáma, lakcíme, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet 
megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) 
címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma, 

- a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) 
sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja, 

- a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba 
vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra 
állás), 

- a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja, 
- a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési 

kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog 
változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott 
határidőn belül, 

- a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba 
történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés 
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 
teljesítésének jogkövetkezményeit, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó 
tulajdonjog ténye. 

 
Ha a magánokirat nem felel meg a kötelező tartalmi követelményeknek, 
azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából 
joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás 
bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró 
hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben 
felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi 
követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat 
benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes 
bejelentés jogkövetkezményeire. 
 
 



Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell 
venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha 

- annak jogalapja öröklés, 
- annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett 

vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó 
szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, 

- annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a 
jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös 
tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a 
jármű tulajdonosa volt, 

- annak jogalapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozók egymás közötti tulajdonjog átruházása, feltéve, hogy 
a tulajdonjogot átruházó a járműnyilvántartásba bejegyzett 
tulajdonos, 

- a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha 
a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi, 

- annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy 
önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy 
önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása, 

- annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói 
igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége 
szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó 
tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából 
történő tulajdonszerzést. 

 
A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási 
eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első 
magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási 
eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni. 
 

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. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
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. 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. 

 


