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Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.  

Osztályvezető: Dr. Hujber Edina 

Telefon: 06-25-795-241 

Fax: 06-25-405-989 

E-mail: kormanyablak@dunaujvaros.fejer.gov.hu  

 

 

Ügyfélfogadási idő: 

 

 Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 20.00 

 

 

Kormányablak előjegyzés felvétele 

 

Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az információs 

pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. 



 

A Kormányablak Osztályhoz tartozó egységek 

 

Kormányablak Integrált Ügyfélszolgálati Iroda ügyintézés 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 12. / 13. / 14. /  15. 

Tel.: 25/795-232, 25/795-233 

Fax: 25/405-989 

Információs pult: 25/795-244 

 

Főbb ügytípusok / űrlapok: 

 

https://kormanyablak.hu/web/v/tajekozodjon  

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető.  

 



 

Személyi igazolvány ügyintézés 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 4. / 5. / 6. 

Tel.: 25/795-240 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés 

helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított! 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. első személyi igazolvány kiállítása  

2. személyi igazolvány csere 

3. elveszett, eltulajdonított, megrongálódott személyi igazolvány pótlása 

4. névváltozás 



1. ELSŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY  
KIÁLLÍTÁSA ÚJSZÜLÖTT KORTÓL  

 
2014. január 01-től  érvényes 

 
 
 
Újszülött kortól 14 éves korig: 
 
Be kell mutatni:  -   érvényes útlevél (ha van), 

-   lakcímigazolvány (ha van). 
 

(Ha nincs érvényes útlevél, akkor ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal 
látjuk el.) 
 
A gyermek 14 éves koráig egy törvényes képviselő megjelenése kötelező! 
 
Az eljárás illetékmentes. 
 
 
14 éves kor felett: 
 
Be kell mutatni:  -    érvényes útlevél (ha van), 

-    hatósági bizonyítvány (személyi lap,  amely a            
      személyi azonosítót tartalmazza (ha van), 
-   lakcímigazolvány (ha van). 
 

(Ha nincs érvényes útlevél, akkor ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal 
látjuk el.) 
 
 
Illeték:    - 1.500,-Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ELTULAJDONÍTOTT, ELVESZETT, MEGSEMMISÜLT, 
MEGRONGÁLÓDOTT  

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYEK  
 

2014. január 01-től érvényes 
 
Újszülött kortól 14 éves korig egy törvényes képviselő megjelenése 
kötelező! 
 
Be kell mutatni eltulajdonítás esetén: 
 

- érvényes útlevél (ha van), 
- lakcímigazolvány. 

 
(Ha nincs érvényes útlevél, akkor ideiglenes igazolvánnyal látjuk el.) 
 
Az eljárás ebben az esetben illetékmentes. 
A lakcímigazolvány pótlása illetékmentes. 
 
 
Be kell mutatni elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás esetén: 

- érvényes útlevél (ha van),  
- lakcímigazolvány. 

 
SZIG illetéke:  1.500,-Ft 
LIG   illetéke:  1.000,-Ft 
 
(Ha nincs érvényes útlevél, akkor ideiglenes igazolvánnyal látjuk el.) 
 
 

14 éves kor felett: 
 
Be kell mutatni: - érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély  
                                 (ha van), 

-  lakcímigazolvány 
 
(Ha nincs érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, akkor 
ideiglenes igazolvánnyal látjuk el.) 
 
SZIG  illetéke:      1.500,-Ft 
LIG    illetéke: - 1.000,-Ft elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés   
                                    esetén,   
   -    Eltulajdonítás esetén illetékmentes. 



 
I l l e t é k m e n t e s  a személyazonosító igazolvány igénylése 
eltulajdonítás miatti pótlásának kiállítása abban az esetben, ha az új 
személyazonosító igazolvány az előző okmány adatainak és 
érvényességi idejének változatlansága mellett kerül sor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY  
C S E R E 

 
2013. március 01-től érvényes. 

 
 
 

Be kell mutatni az érvényes igazolvány cserénél: 

 

- személyazonosító igazolványát, 

- lakcímigazolványát (amennyiben már kapott). 

 

 

Be kell mutatni a lejárt igazolvány cserénél: 

 

- személyazonosító igazolványát, 

- lakcímigazolványát (amennyiben már kapott), 

- érvényes útlevelét, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyét. 

 

 

Illeték:  mindkét esetben 1.500,-Ft 

 

 

 

Ha a személyazonosító igazolványa már lejárt és más érvényes okmánnyal 

(útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) nem rendelkezik, ideiglenes 

igazolvánnyal látjuk el. 

 
 
 
 
 



4. N É V V Á L T O Z Á S 
 

2013. március 01-től érvényes. 
 
 
 

Be kell mutatni: 
 

- személyazonosító igazolványát, 

- lakcímigazolványát (ha van), 

- doktori cím viselésére jogosító okiratot, 

- névviselés megállapítására alkalmas házassági 

anyakönyvi kivonatát, 

- névváltozás esetén a névváltozási okiratot. 

 

 

Ha az adatváltozást követő 8 napon túl jön, be kell mutatnia az 

érvényes útlevelét, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyét, 

amennyiben ilyennel rendelkezik. 

 

Az ügyintézés során nem kötelező, de segítséget jelent a születési 

anyakönyvi kivonat bemutatása. 

 

 

Illeték:  - SZIG: 1.500,-Ft 

  - LIG:    500,-Ft 



Népességnyilvántartás (lakcím ki- és bejelentés) 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 9. / 10. / 11. 

Tel.: 25/795-246, 25/795-239 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. Adatszolgáltatást igénylő lap 

2. Lakcím fiktíválási kérelem 

3. Kérelem egyéb 



ADATSZOLGÁLTATÁST IGÉNYL Ő LAP 
 
 
 
  IGÉNYL Ő: 
  neve:_____________________________________________________ 
 
  címe:_____________________________________________________ 
 
  képviselőjének neve:________________________________________ 
  vagy képviselőjének személyi azonosítója:_______________________ 
 
  IGÉNYLÉS CÉLJA:  ___________________________________________________ 
 
  IGÉNYLÉS JOGALAPJA:  _____________________________________________ 
 
  CSATOLT OKIRAT: _________________________________________________ 
 
 

IGÉNYELT ADATKÖR  
(személyes, közérdekű) 

 
  *név:______________________________      *lakóhely:___________________ 
  *leánykori név:______________________        ________________________ 
  *születési idő: ______________________         ___________________________ 
  *születési hely:______________________        *tartózkodási hely:____________ 
  *anyja neve:________________________        ___________________________ 
  *személyi azonosító:__________________       ___________________________ 
  *egyéb:____________________________ 
 
 
 
 
  Kijelentem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatokat kizárólag az adatigénylés céljának 
  megfelelően használom fel, az adatvédelemre, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat 
  mindenkor megtartom. 
 
  Dunaújváros,____________________ 
 
                    _____________________________ 
       igénylő v. képviselőjének aláírása 
 
  FIGYELEM!  
 
Kérem, a rendelkezésre álló adatokat a csillaggal jelölt rovatba beírni, az adatszolgáltatás 
módját és az igényelt adatkört aláhúzással jelölni.  
 
  A szolgáltatás díja: - érdemi és nemleges válasz esetén egyaránt-  730Ft/fő, minimum 3500 Ft.  
 

 



K É RE LE M  
 
 
Alulírott 
 ...................................................................................................................................................... ..... 

 .................................................................  szám alatti lakos kérem a T. hivatalt, szíveskedjen 

igazolni, hogy a fenti lakcímen az alábbi személyek állandó lakosként vannak bejelentve: 

 

             Név              Születési idő                              Anyja neve 
 
1.)…………………………….         ……………………………         ……………………….. 

2.)…………………………….         ……………………………         ……………………….. 

3.)…………………………….         ……………………………         ……………………….. 

4.)…………………………….         ……………………………         ……………………….. 

5.)…………………………….         ……………………………      ………………………. 

 
Az igazolást ……………………………………………………......………... kívánom 
felhasználni. 
 
Dunaújváros, 2014…………………….. 
 
         …………………………. 
           kérelmező 
 
 
Igazolom, hogy a fentiek Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának 
népesség-nyilvántartási adataival megegyeznek.  
 
Dunaújváros, 2014…………………. 
 
 
 

                                                                                      
Dr. Kovács Péter                                      

                                                                                            Dunaújvárosi Járási Hivatalvezető                     
                                                                                                        nevében és megbízásából 
 
 
                                                                                                           Dr. Hujber Edina 
                                                                                                          okmányiroda vezető 
 

 

 

 



KÉRELEM 
 
Alulírott 
Név:________________________________________________(tulajdonos, bérlő) 
Szül.idő:____________________________ 
Dunaújváros, _________________________________________ szám alatti lakos 
bejelentem, hogy 
 
Név:________________________________________________ 
Szül.idő:____________________________ 
Anyja neve:_________________________ 
 
_____________________________________________________ szám alatti lakcímről 
a lakáselhagyás végleges szándékával elköltözött, de nem jelentkezett ki. 
Kérem, hogy a fentiekre tekintettel nevezett lakcímét a nyilvántartásban fiktiválják. 
 
 

1. Tartózkodási helye általam ismeretlen 
2. Általam ismert tartózkodási helye:_______________________________________ 

 
Az eljárás megindításáról értesítést nem kérek. 
 
 
Dunaújváros, ___________________ 
 
         kérelmező aláírása 
 
 Alulírott érdektelen tanu aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a bejelentésben foglaltak a 
  valóságnak megfelelnek, arról közvetlen tudomásunk van.  
 
 ______________________                               ________________________ 
 
          ________________________                 __________________________ 
    tanú neve, aláírása      tanú neve, aláírása 
       szül éve, hónap, nap     szül éve, hónap, nap 
 
 
 Ezt a részt a hivatal tölti ki: 
 
 Nyilvántartás szerinti állapot 
 Név:__________________________________________ 
 Szül.hely, idő: __________________________________ 
 Anyja neve:____________________________________ 
 Lakcíme:___________________________________________________________ 
 Tartózkodási helye:___________________________________________________ 
 
 Dunaújváros, _______________________ 
 
         ______________________ 
           ügyintéző 



 
 
 
Ügyfélkapu ügyintézés 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 9. / 10. / 11. 

Tel.: 25/795-246, 25/795-239 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. 

 

Vezetői engedély ügyintézés 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 7. / 8. 

Tel.: 25/795-245 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés 

helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított! 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. Első vezetői engedély 

2. Kategóriabővítés 

3. Külföldi vezetői engedély honosítása 

4. Lejárt vezetői engedély cseréje 

5. Nemzetközi vezetői engedély 

6. Vezetői engedély pótlása 



1. 

ELSŐ VEZETŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  

 

 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító igazolvány vagy útlevél) 

 

- új okmányok esetében lakcímkártya 

 

- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás egészségügyi 

alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya* 

 

- 4.000,- Ft illeték értékben (62. életév felett, vagy 1 évnél rövidebb ideig szóló 

egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetében 1.500,- Ft) 

CSEKKEN vagy bankkártyával történő befizetése (csekket az ügyintéző adja ki) 

 

- „nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző adja 

 

* Nemzeti kategória esetében nem kell (például: segédmotor, kerti traktor, lassú 

jármű, állati erővel vont jármű, mezőgazdasági vontató) 



2. 

ÚJABB VEZETŐI JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA  
MEGSZERZÉSÉNEK BEJEGYZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

 
 

 
 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító igazolvány, vagy útlevél) 

 

- új okmányoknál lakcímkártya 

 

- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás 

 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya 

/amennyiben a kategória érvényesség – orvosi alkalmasság - lejárt, vagy 

az egészségügyi csoport változik/* 

 

- érvényes vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezető igazolvány 

 

- 4.000,-Ft illeték (62. életév felett, vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi 

alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetén 1.500,-Ft) CSEKKEN vagy 

bankkártyával történő befizetése (a csekket az ügyintéző adja ki) 

 

- „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során az ügyintéző 

bocsátja rendelkezésre) 

 

 

* Nem minden esetben kell 

 



3. 

 
KÜLFÖLDI HATÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTOTT VEZET ŐI 

ENGEDÉLY HONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  
 
 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító 
igazolvány, vagy útlevél) 
 
- tartózkodási engedély – legalább 6 hónapos Magyarországi tartózkodás 
igazolása) 
 
- lakóhely, tartózkodási hely, avagy szálláshely igazolására alkalmas okmány 
(lakcímkártya)* 

 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény* 
 
- érvényes külföldi vezetői engedély 
 
- külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása* 
 
- tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás*  
 
- csere illetéke 4.000,- Ft CSEKKEN, vagy bankkártyával történő befizetése 
(a csekket az ügyintéző adja ki)** 
 
- honosítási díj 6.200,- Ft CSEKKEN, vagy bankkártyával történő befizetése 
(ügyintéző adja ki)*** 
 
- „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintéző bocsátja 
rendelkezésre) 

 
 
*ezekre nem minden esetben van szükség (az ügyintéző tájékoztatása 
alapján kell beszerezni!)  
 
** Az Európai Unió tagállamai által kiállított érvé nyes vezetői engedély 
cserével érvényesíthető! 
 
*** Az Európai Unió tagállamai kivételével a vezetői engedélyek honosítása 
a Központi Okmányirodában (Budapest XIII. ker, Visegrádi utca 110–112.) 
történnek! 



4. 
LEJÁRT ORVOSI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG 

LEJÁRTA MIATTI CSERÉHEZ SZÜKSÉGES  
 
 

 
 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító igazolvány, vagy útlevél) 

 

- új típusú okmányok esetében lakcímkártya 

 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény eredeti példánya 

 

- vezetői engedély, járművezetői igazolvány  

 

- 4.000,- Ft illeték (62. életév felett, vagy 1 évnél rövidebb egészségügyi 

alkalmasságot igazoló orvosi vélemény esetében 1.500,- Ft) CSEKKEN, 

vagy bankkártyával történő befizetése (csekket az ügyintéző adja ki) 

 

- „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint, ügyintézés során ügyintéző adja 

ki) 



5. 

NEMZETKÖZI VEZET ŐI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES 

 
 
 
 
 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító igazolvány vagy útlevél) 

 

- új okmányok esetében lakcímkártya 

 

- érvényes magyar vezetői engedély 

 

- 2 db három hónapnál nem régebbi arcfénykép (igazolványkép) 

 

- 2.300,- Ft CSEKKEN vagy bankkártyával történő befizetése (ügyintézés 

során az ügyintéző adja ki a csekket) 

 

 

 

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt 

érvényes! 

 

„B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető 

részére 18. életévének betöltését követően állítható ki! 

 

Nemzeti kategóriára („K”,”T”,”M”,”TR”,”V”) nemzetkö zi vezetői 

engedély nem érvényesíthető! 



6. 

VEZETŐI ENGEDÉLY PÓTLÁSÁHOZ  
eltulajdonítás, vesztés, megrongálódás esetén 

 
 

- személyazonosításra alkalmas okmány (például: személyazonosító igazolvány vagy 

útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) 

- új okmányok esetében lakcímkártya 

- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás (például: segéd-

motorkerékpárra szóló járművezetői igazolvány rongálódásánál, 

vesztésénél)* 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény (amennyiben a 

kategória érvényessége lejárt, vagy a nyilvántartásból nem megállapítható)* 

- megrongálódott vezetésre jogosító okmány* 

- vezetői engedély ellopása esetén a rendőrségi feljelentés másolati 

példánya* 

- 4000,- Ft értékben illeték (62. életév felett, vagy 1 évnél rövidebb ideig 

szóló egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény, illetve 1 évnél 

rövidebb alkalmasság esetén 1500,- Ft), CSEKKEN vagy bankkártyával 

történő befizetése (ügyintézés során a csekket az ügyintéző adja ki) 

- „Nyilatkozat” nyomtatvány (igény szerint az ügyintézés során kerül 

kiadásra) 

 

* Ezekre csak azokban az esetekben van szükség, ha az eljárás során a 

nyilvántartásból nem állapíthatóak meg a vezetői engedély kiállításához 

szükséges adatok (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!) 



 

Gépjármű ügyek 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. 

Tel: 25/795-235, 25/795-236, 25/795-237 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés 

helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított! 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. Forgalmi engedély cseréje, pótlása 

2. Járművek ideiglenes és végleges forgalomból kivonása 

3. Rendszámtábla pótlása 

4. Gépjármű átírás 

5. Üzembentartó bejegyzése 

6. Négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó) forgalomba 

helyezése 



1. 
FORGALMI ENGEDÉLY CSERÉJÉHEZ, PÓTLÁSÁHOZ  

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK  
 

- forgalmi engedély, 

- személyi igazolvány, 

- érvényes kötelező felelősségbiztosítás, 

- hátsó rendszámtábla (amennyiben változott a műszaki érvényesség, vagy 

elveszett a forgalmi engedély), 

- műszaki vizsga esetén műszaki adatlap, 

- amennyiben törzskönyvi adat változik törzskönyv, 

- amennyiben nem a tulajdonos jár el meghatalmazás az eljáró személy részére, 

- a forgalmi engedély eltulajdonítása esetén rendőrségi feljelentés. 
 

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:  
 

- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés 

(cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 

- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére 

meghatalmazás. 

 

Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek:  

 

- forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő), 

- ha a járműnek még nincs törzskönyve, vagy törzskönyvi adat változik + 

6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő), 

- amennyiben a jármű műszaki érvényességi ideje változik az érvényesítő címke 

díja + 585,- Ft (csekken fizetendő vagy bankkártyával fizetendő). Ebben az 

esetben a jármű hátsó rendszámtábláját is be kell mutatni. 

 



2. 

JÁRMŰVEK IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES FORGALOMBÓL 
KIVONÁSA  

 

A JÁRMŰ IDEIGLENES KIVONÁSA 

 

A járművet ideiglenesen kivonatni meghatározott időre, de legfeljebb 6 hónap 

időtartamra lehet, melyet egy alkalommal újabb 6 hónapra lehet 

meghosszabbítani. 

 

A kérelemhez be kell mutatni: 

- személyi igazolványt, lakcímkártyát. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 

- írásos meghatalmazást, amennyiben a tulajdonos és az üzembentartó személye 

különböző (valamint, ha bank záradéka szerepel a bank hozzájárulása, stb.) 

- kérelmet a kivonás időtartamára vonatkozóan 

 

Jogi személy esetében: 

 

A fentieken kívül 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, 

aláírási címpéldány eredeti példánya. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult 

aláírási címpéldányon szereplő személy jár el az okmányirodai ügyintézésre 

meghatalmazás. 

 

Az ideiglenes kivonás díja 2.300,- Ft. 

 

 



KÉRELEM 

 

Alulírott ................................................... (név)…………………………………(szül. hely.) 

 .......................................... (szül. idő.) .....  .......................................................... (anyja neve) 

 ..........................................  ......................  ............................................................... (lakcíme) 

(jogi személy esetén) 

 ..........................................  ......................  ............................................................. (cég neve) 

 ..........................................  ......................  ................................................... (cég székhelye) 

 ..........................................  ...................... (cégszám) 

 

Kérem az okmányirodát, hogy a ............. (frsz-ú) 

                                                 ..................................................................... (alvázszámú) 

                                                 ......................................................... (gyártmányú, típusú) 

gépjárművet a forgalomból ideiglenesen kivonni szíveskedjenek…………………….tól 

…………………………..-ig 

 

A forgalomból való kivonás ügyében fellebbezési jogomról lemondok 

 

Dunaújváros, ……év…………hónap……nap 

 

 

………………………………………….. 



A JÁRMŰ VÉGLEGES KIVONÁSA  
 

2005. OKTÓBER 15. UTÁN JÁRMŰVET (SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
ILLETVE 3500 KG ÖSSZSÚLY ALATTI TEHERGÉPKOCSIK 
ESETÉBEN) A FORGALOMBÓL VÉGELGESEN KIVONNI 
CSAK BONTÁSI IGAZOLÁSSAL LEHET. 
 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

- forgalmi engedély, törzskönyv 

- rendszámtáblák 

- személyi igazolvány 

- bontási átvételi igazolás 

- amennyiben nem a tulajdonos jár el meghatalmazás az eljáró személy részére 

 

A végleges kivonás díja: 2.300,- Ft, csekken vagy bankkártyával befizetve. 

 

JOGI SZEMÉLY ESETÉN 

 

A fentieken kívül 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, 

aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 

Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére 

megbízás. 

 

A véglegesen kivont járművet ismételten forgalomba helyezni nem lehet! 



A JÁRMŰ ÁTMENETI ID ŐSZAKRA TÖRTÉN Ő KIVONÁSA  
 
 
Az átmeneti időszakra történő kivonás időtartama a kérelem közlekedési 
igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele 
napjától számított tíz év.  
 
A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás okai: 

 
a) a jármű eltulajdonítása; 
b) a járművel külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás; 
c) a jármű külföldre történ ő értékesítése,  
d) a jármű muzeális előminősítése esetén, illetve 
e) a jármű versenyjárművé történő átalakítása esetén. 

 
A felsorolásban szereplő kivonási ok fennállását az ügyfél okirattal köteles 
igazolni, melynek másolatát a kérelméhez csatolni kell. A kérelemben megjelölt 
indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: 

  
a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett 
feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről 
szóló határozat; 
b) a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás 
esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye 
vagy vízuma; 
c) a jármű külföldre történ ő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását 
igazoló irat; 
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság 
igazolása; 
e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló műszaki adatlap. 

 

A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 
- a rendszámtáblát (kivéve a jármű eltulajdonítása esetén) 
- a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. 
 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
− forgalmi engedély, törzskönyv (feltéve, ha azokkal rendelkezik) 
− személyi igazolvány vagy meghatalmazás. 
 
Az átmeneti időszakra történő kivonás díja: 2.300,- Ft, csekken vagy bankkártyával 
befizetve. 
 
JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN: 
 

A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, 
aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 
Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére megbízás.  



 

3. 

RENDSZÁMTÁBLA PÓTLÁSÁHOZ,  
CSERÉJÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, 

NYOMTATVÁNYOK  
 
 

- forgalmi engedély,  
- kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása, 
- csere, vagy megrongálódás esetén a rendszámtábla, 
- a tulajdonos, vagy meghatalmazottja (írásos meghatalmazás szükséges), 
- személyazonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány, útlevél, új 

típusú vezetői engedély, lakcímkártya), 
- érvényes kötelező felelősségbiztosítás, 
- uniós rendszám esetében regisztrációs matrica száma (a jármű szélvédőjén 

található). 
 
JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN BE KELL MUTATNI: 

 
- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés 

(cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, 
bélyegző. 

- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző 
részére meghatalmazás. 

 
Ha cserélni kell mindkét rendszámot: 
 
Érvényesítő címke díja: 585,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve. 
Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve. 
1 pár rendszámtábla ára: 8.500,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve. 
 
Ha 1 db rendszámtábla veszett el: 
 
Lehetőség van az elveszett rendszámtábla legyártására (egy alkalommal), az 
engedély díja: 12.300,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve. 
Érvényesítő címke díja: 585,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.  
(csak hátsó rendszámtábla utángyártása esetén).  



4. 

A JÁRMŰVEK TULAJDONJOGVÁLTOZÁSÁNAK (ÁTÍRÁS) 
ÜGYINTÉZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK  

 

-  forgalmi engedély, amennyiben a gépjármű már törzskönyvvel rendelkezik, 
törzskönyv, 

-  a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat (adás-vételi, ajándékozási 
szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti példánya, 

- 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat, (új járművek esetében járműkísérő lap). 
(Jogszabályban foglalt kivételek esetén nem kell), 

-  érvényes kötelező felelősségbiztosítás a vevő nevére megkötve, 
-  ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás, 
-  a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási 
helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének 
igazolását. 

 

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:  
- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) 

eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 
- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére 

meghatalmazás. 
- illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat. 

 

A FIZETEND Ő DÍJAK:  
Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű 
hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – 
teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az 
alábbiak szerint: 
 

Jármű hajtómotorjának 
teljesítménye (kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

  0–3 év 4–8 év 8 év felett 
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW 
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW 
 

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár 
(mopedautó, quad) esetében nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. 
 
 
 

Pótkocsi tulajdonjogának 
visszterhes vagyonátruházási 
illetéke 

9.000,- Ft – 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt; 

22.000,- Ft – minden más esetben. 

Forgalmi engedély illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (Lassú jármű, és 
négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében igazolólap 
kerül kiállításra melynek díja 4.800.- Ft amely csekken vagy bankkártyával 
fizetendő). 

Törzskönyv illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (négykerekű 
segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében nem kerül kiállításra). 



 
5. 

ÜZEMBENTARTÓ BEJEGYZÉSE, TÖRLÉSE  
ÜGYÉBEN SZÜKSÉGES OKMÁNYOK,  

NYOMTATVÁNYOK  
 
 

-  forgalmi engedély, 
-   a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat az üzembentartói 

jog átruházásáról (eredeti példány), 
-   üzembentartó személyi igazolványa, lakcímkártya 
-  üzembentartó nevére megkötött érvényes kötelező felelősségbiztosítás, 
-   meghatalmazás a tulajdonostól az üzembentartó részére. 
 
 
JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:  
 
- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés 
(cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 
- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére 
meghatalmazás. 
 
 
AZ ÜGY ELINTÉZÉSÉHEZ FIZETEND Ő DÍJAK: 
 
- Régi típusú forgalmi engedély esetén: új forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft 

(csekken vagy bankkártyán) + törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy 
bankkártyán), 

- új típusú forgalmi engedély esetén: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán). 
- Az üzembentartói jog megszerzése esetén a gépjármű tulajdonjogának 

megszerzése után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték* 25%-a 
fizetendő. 

 

* a visszterhes vagyonátruházási illeték (átírási illeték) mértékét - gépjármű tulajdonjogának 
megszerzése esetén- a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – 
kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell 
meghatározni az alábbiak szerint: 
 

Jármű hajtómotorjának 
teljesítménye (kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

  0–3 év 4–8 év 8 év felett 
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW 
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW 



6. 
A NÉGYKEREK Ű SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR (MOPEDAUTÓ,  

QUAD) FORGALOMBA HELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, 

NYOMTATVÁNYOK  

 
 
- regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás 

- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (a jogügyletről szóló okirat: pl. adás-

vételi-, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti 

példánya, 

- új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetében a forgalmazó által 

kiállított járműkísérő lap, 

- érvényes kötelező felelősségbiztosítás a vevő nevére megkötve, 

- ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás, személyazonosításra 

alkalmas okirat, 

- a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiadott Műszaki 

Adatlap 

 

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:  

 

- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés 

(cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző. 

- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére 

meghatalmazás. 

- illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat. 

 
FIZETENDŐ DÍJAK:  
 
Igazolólap díja 4.800.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő) 

Rendszám díja 3.500.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő) 

 



Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 16. / 17. 

Tel: 25/795-238 

Fax: 25/405-989 

 

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés 

helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított! 

 

Útlevél 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 1. 

Tel: 25/795-247  

Fax: 25/405-989 

 
Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés 

helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított! 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. Útlevél igénylése 

2. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

3. Oktatási igazolvány 



1. 
ÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE  

 

Útlevél ügyintézéshez szükséges: 

 

- személyes megjelenés 

- érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy 

érvényes útlevél; ha nincs, akkor anyakönyvi kivonat és 

- lakcímkártya vagy személyazonosítót tartalmazó hatósági bizonyítvány 

- régi útlevél. 

 

18 év alatti esetén 

 

- személyes megjelenés 

- személyi igazolvány vagy érvényes útlevél és lakcímkártya (személyi 

azonosítót tartalmazó hatósági bizonyítvány) 

- ha nincs, akkor születési anyakönyvi kivonat 

- mindkét szülő együttes jelenléte személyazonosító igazolvánnyal 

(amennyiben valamelyik szülő nem tud megjelenni, úgy részéről kézzel 

írott és aláírt szülői hozzájárulást kell bemutatni) 

- régi útlevél 

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nem kell mindkét szülő, elegendő 

a szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselő megjelenése (személyi 

igazolvánnyal). Ebben az esetben szükséges a gyermekelhelyezésről szóló 

jogerős bírósági végzés. 

 

 

 

 



Illeték (készpénz)   - 5 évre    7.500.-Ft 

      - 10 évre  14.000.-Ft 

         18 év alatt – 70 év felett    2.500.-Ft 

 

Az útlevél kiállításának ügyintézési határideje a kérelem benyújtásától 

számított 20 nap. 

 

 

Sürgősségi igénylés: 

 

- Soron kívüli eljárás esetén 7 nap alatt kerül az okmány legyártásra. 

Az alapilletéken kívül fizetendő 19.000.-Ft szolgáltatási pótdíj. 

 

- Sürgősségi eljárás esetén 3 nap alatt kerül az okmány legyártásra. 

Az alapilletéken kívül fizetendő 29.000.-Ft szolgáltatási pótdíj. 

Az útlevél ebben az esetben a Központi Okmányirodában kerül átadásra. 

 

- Azonnali eljárásban 24 órán belül kerül legyártásra az okmány. 

Az alapilletéken kívül fizetendő 39.000.-Ft szolgáltatási pótdíj. 

KIZÁRÓLAG  a Központi Okmányirodában kezdeményezhető az eljárás. 

 

 

 



Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

Dunaújváros, Városháza tér 2. Fsz. 19. iroda 

Tel: 25/544-327 

Fax: 25/544-176 

 
Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető.  

 

Főbb ügytípusok: 

 

1. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

2. Intézményi parkolási igazolvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA  

 
 
 
 
Igényléshez szükséges: 

 

- Személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolvány, útlevél, új típusú 

vezetői engedély) + lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) 

- Jogszabályban meghatározott orvosi szakvéleményt* 

 

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján képviselteti magát szükséges továbbá: 

 

- meghatalmazás 

- kérelem nyomtatvány 

- igazolványkép 

 

A Járási Hivatalhoz tartozó településeken lakó ügyfelek a lakóhelyük szerint Járási 

Kirendeltségen is leadhatják kérelmüket.  

 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa igényléséhez elfogadható szakvélemények:  

 

- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 

fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) 

Korm.r. szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény (ORSZI 

illetve NRSZH által kiállított), amennyiben az igénylő fogyatékossági 

támogatásra jogosult, és: 

                - súlyosan mozgásszervi fogyatékos 

                - értelmi fogyatékos 

                - autista 

                - vak, illetve gyengénlátó, 

 



- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és   fogyatékosságokról            

szóló 5/2003. (II.19. )ESzCsM rendelet szerinti igazolás (Igazolás a tartósan beteg, 

illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről)  abban az esetben, ha a gyermek: 

               -  mozgásszervi fogyatékos 

               -  értelmi fogyatékos 

               -  autista 

               -  vak, illetve gyengénlátó, 

 

- a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.)Korm.hat.        

végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30) EüM rendelet szerinti, a vakok személyi járadékát 

kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja,   

 

- a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által a 218/2003. (XII.11) 

Korm.r. szerinti min ősítési rendszer alapján kiadott szakvélemény a közlekedőképesség 

minősítéséről, amennyiben közlekedőképességében súlyosan akadályozott,   

 

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.    

(XII.27.) Korm. r. szerinti,  2011. július 1. előtt kiállított / un. 7 pontos/ szakvélemény     

parkolási igazolvány hatályának meghosszabbítására, amennyiben állapota véglegesként 

szerepel – úgy felhasználható. 

   

 

 

Az igazolvány kiállítása díjmentes, pótlása esetén 3.100.- Ft szolgáltatási díjat kell 

fizetni.  



Oktatási igazolvány 

Dunaújváros, Városháza tér 2. Fsz. 19. iroda 

Tel: 25/544-327 

Fax: 25/544-176 

 
Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. 

 

Főbb ügytípusok:  

 

1. Oktatási igazolványhoz szükséges adatok 

felvételezése 

2. Polgárőr igazolványhoz szükséges adatok 

felvételezése 



1. 
OKTATÁSI IGAZOLVÁNYHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 

FELVÉTELEZÉSE  

 

- DIÁKIGAZOLVÁNY 

- PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY 

- OKTATÓI IGAZOLVÁNY 

 

Az igazolványhoz szükséges: 

 

- személyes megjelenés 

- személyazonosító igazolvány, vagy 

- útlevél, vagy 

- vezetői engedély, vagy 

- ha egyik igazolvánnyal sem rendelkezik, akkor születési anyakönyvi 

kivonat 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

A diákigazolvány igénylése esetén 14 éves kor alatt a törvényes képviselő 

megjelenése az eljárásnál kötelező. 

 

 



 

 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

Dunaújváros, Október 23. tér 1. Munkaállomás: 1. 

Tel: 25/795-247  

Fax: 25/405-989 

 
Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett 

jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az 

információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. 

 
Postai befizetőhely 

Dunaújváros, Október 23. tér 1.  

 

Nyitvatartási idő: 

Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 17.45 

 

A postai befizetőhelyen kizárólag postai átutalási megbízások (sárga csekk) 

felvétele, illetékbélyeg árusítása történik. 

 


