
Átrendszámozás fuvarozók, taxisok esetében 

Ügyleírás: 

 
Átrendszámozás fuvarozók, taxisok esetében. 

 

Illetékesség: Országos. 
Kivéve: A külön jogszabályban meghatározott közúti 
közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő 
alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen 
jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, 
üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos 
feladatok ellátása a megyeszékhelyen működő járási hivatal 
hatáskörébe tartozik. 

 

Az ügyet intéző osztály: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szükséges okiratok: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem 
benyújtása helye szerinti járási hivatalának okmányirodai 
osztálya, illetve kormányablak osztálya. 
Kivéve: A külön jogszabályban meghatározott közúti 
közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő 
alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen 
jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, 
üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos 
feladatok ellátása esetén a HBMKH Debreceni Járási 
Hivatalának Kormányablak Osztályai. 
 
- forgalmi engedély, 
- HBMKH Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztály 
engedélye, 

- fehér, illetve sárga rendszám, 
- műszaki adatlap, amennyiben van (taxi esetén szükséges), 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány 

(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

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

meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy nem a cég 
képviselője jár el, 

- az új okmány(ok) kiállítási illetékének, valamint a 
rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának igazolása. 

 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 21 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása 
esetén azonnal megtörténik az átrendszámozás.  
 
- 6.000 Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése új 

forgalmi engedély esetében, 
- 12.000 Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése 

forgalmi engedély és törzskönyv csere esetén, 
- 13.000 Ft (1 pár sárga rendszámtábla) vagy 8.500 Ft (1 pár 

fehér rendszámtábla), 5.500 Ft (1 db fehér rendszámtábla) 
csekken vagy bankkártyával történő befizetése, amely a 
rendszámtábla díja. 

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

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. 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési 

szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról, 

6. 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól, 

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. 

  

 

  


