Jármű forgalomból kivonása átmeneti időszakra
Illetékességi területe:
Országos illetékesség
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
– a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat,
– a jármű törzskönyve, forgalmi engedély, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
rendszámtáblák
– az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 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).
–
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft
Az ügyintézés határideje:
Ügyintézési határidő: 25 nap
Ügymenet leírása:
A kivonáshoz szükséges iratok, okmányok bemutatása után az eljáró ügyintéző a
járműnyilvántartásba bevezeti a kivonás tényét és elektronikus kérelmet állít elő,
amelynek adattartamát az ügyfél aláírásával jóváhagyja, majd ezt követően a kivonás
rögzítésre kerül.
A forgalmi engedélyt és törzskönyvet érvénytelenítés után
visszakapja, a rendszámtáblákat a hatóság bevonja.

Alapvető eljárási szabályok:
Átmeneti időszakra lehet kivonni a forgalomból a gépjárművet annak eltulajdonítása,
külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás, külföldre történő értékesítés,
muzeális előminősítés vagy versenyjárművé történő átalakítás esetén.
A kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:
– 2016. január 1-jét megelőző eltulajdonítása esetén a rendőrség által
érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy felfüggesztéséről szóló
határozat,
– a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
– külföldre értékesítés esetén a tulajdonjog átruházását igazoló okirat,
– muzeális előminősítés esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása,
– versenyjárművé történő átalakítást igazoló műszaki adatlap.
– a külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye
megszűnését igazoló okirat
Az átmeneti kivonási időtartama öt év, amelynek elteltével a járművet véglegesen
forgalomból kivontnak kell tekinteni.
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 okmányok kiadásáról és visszavonásáról
– 29/2004. (VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági
eljárások díjairól

Az ügy intézését segítő útmutatók:
www.nyilvantarto.hu
www.kormanyablak.hu
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: --

