
 

Üzembentartói joggal kapcsolatos ügyek 

Ügyleírás: Üzembentartói joggal kapcsolatos ügyek (bejegyzés, visszavonás). 

 
Illetékesség: Országos. 

 
Szükséges okiratok: 

 
- bejegyzéshez üzembentartói megállapodás, törléshez/visszavonáshoz 

az üzembentartói jog visszavonásáról rendelkező tulajdonosi 
nyilatkozat, 

- forgalmi engedély, 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása 

az üzembentartó nevére szólóan, 
- 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, kevesebb 
jármű esetén igazolás szükséges a tárolási hely bejelentéséről, 

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

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

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

- a forgalmi engedély kiállítási illetékének, valamint a vagyoni értékű jog 
megszerzése illetékének 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 a nyilvántartásba vétel és a forgalmi engedély 
kiállítása. 
 
- 6.000 Ft illeték, amely az új forgalmi engedély illetéke.  
- Új üzembentartó bejegyzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény alapján az üzembentartói illeték értéke. 
- Környezetkímélő gépjármű tulajdonjogának és vagyoni értékű jogának 

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

Egyéb fontos tudnivalók: 

 

 

A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a 
természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi 
személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű 
üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím 
alapján jogosult. 
 
Üzembentartói jogosultságok: 
Az üzemben tartó - e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú 
nyilatkozattal történő visszavonásáig - teljes körűen gyakorolja a jármű 
használatával és forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat, illetve 
felelős az üzembentartót terhelő kötelezettségek teljesítéséért. 



 

Ez magában foglalja a jármű 
- felelősségbiztosítási kötelezettségét, 
- időszakos vizsgálati kötelezettségét, 
- forgalomból történő ideiglenes kivonását és a kivonás megszüntetését, 

illetve ismételt forgalomba helyezését, 
- az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, 
- a forgalmi engedély, rendszámtábla, és regisztrációs matrica pótlását. 

 
A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzemben tartói jog 
átruházása nyilvántartásba nem vehető. 
 
A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű 
üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 
magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: 

- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás, 
- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és 

gyártmány adatai, 
- a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó 

természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési 
helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága 
(hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám 
adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének neve, 
székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási 
száma, 

- a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új 
üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja; 

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

- a jogügylet hatálybalépésének napja, 
- a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön 

jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési 
igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon 
belül eleget tesz, 

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

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 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. 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, 

7. 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról, 

8. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

9. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 

 

  


