Közlekedési igazgatás:
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII. 28.) BM rendelet valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint.
1./ A közlekedési igazgatási eljárásokban a díjakat a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások
díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM. rendelet alapján kell megfizetni, melyek az alábbiak:














Külföldi vezetői engedély honosítása
6.200 Ft
Jármű ismételt forgalomba helyezése forgalomból
történő kivonás elrendelése esetén
10.900 Ft
Lassú jármű igazoló lap kiadása, pótlása
4.800 Ft
Indítási napló hitelesítése, pótlása
3.500 Ft
Ideiglenes vezetői engedély
2.300 Ft
Nemzetközi vezetői engedély
2.300 Ft
Forgalomból való kivonás
2.300 Ft
Záradék elrendelés törlése
2.300 Ft
Egyéb változás
2.300 Ft
Külföldi jármű származás ellenőrzése
10.900 Ft
Kísérlethez vagy kipróbáláshoz szükséges
próbarendszám engedélyezése és a hozzá
tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély,
indítási napló kiadása
38.000 Ft
Ideiglenes forgalomban tartási engedély
3.500 Ft

2./ Illetékek


Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonszerzési illetékének mértéke
Jármű
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett





Jármű gyártástól számított kora
0-3 év

4-8 év

8 év felett

550 Ft6kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW
850 Ft/kW

450 Ft/kW
550 Ft6kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW

300 Ft/kW
450 Ft/kW
550 Ft6kW
650 Ft/kW

Forgalmi engedély
Törzskönyv
Gépjármű vezetésre jogosító okmány

6.000 Ft
6.000 Ft
4.000 Ft

3./ A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok:
a) Új jármű forgalomba helyezése esetén:
Kérelem benyújtásakor csatolni kell:





műszaki adatlapot
forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolását
tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti, vagy hitelesített másolati példányát,
illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra annak hiteles magyar nyelvű fordítását
is
a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának
megfizetéséről szóló igazolásokat,



képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:








a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást
vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű
birtokbavétele Magyarországon történt,
a regisztrációs adóról szóló törvény hatály alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs
adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben papíralapon került kiállításra,
az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
és a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, jogi személy, jogi
személységgel nem rendelkező társaság, egyéni cég esetén:
 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot
 aláírási címpéldányt
 cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló írásbeli megbízását
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

b) Használt jármű forgalomba helyezése esetén:


a harmadik országból származó jármű esetén

Kérelem benyújtásakor csatolni kell az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv
(feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített
másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a
külföldi hatóság nem vonta vissza,


az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén:
Kérelem benyújtásakor csatolni kell:









a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő
bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély
hiányának okát tartalmazza,
a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási
tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak
másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi
hatóság nem vonta vissza,
ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott
ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes
rendszámtáblát,
a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási
szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló
igazolást,
a Műszaki Adatlapot,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát,
illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű
fordítását is.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:






a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a
jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,
a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
az ügyfél-azonosító okmányt





a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a
külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül
szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése
során a forgalomba helyezésre irányuló
Kérelem benyújtásakor csatolni kell:






a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi
engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált
adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a
jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került,
valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta
vissza,
a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási
szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló
igazolást,
a Műszaki Adatlapot,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát,
illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű
fordítását is.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:







a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a
jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,
a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
az ügyfél-azonosító okmányt.
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

4./ A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges
okmányok
a) Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok
A kérelemhez csatolni kell:
 a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
 a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
 a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
 a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély
adattartalmából megállapítható,
 ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke
igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
 az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 z ügyfél-azonosító okmányt,
 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.

b) Az új típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok
A kérelemhez csatolni kell:







a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,
a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély
adattartalmából megállapítható,
ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke
igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:






a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
az ügyfél-azonosító okmányt,
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

5./ Vezetői engedély megszerzéséhez szükséges okmányok:
a) Kezdő vezetői engedély szerzése esetén:




személyazonosságot igazoló okirat
előzetes orvosi alkalmassági vélemény
vizsgaigazolás 4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a nyugdíjkorhatárt
elért kérelmező esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad
alkalmassági véleményt az orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)

b) Vezetői engedély hosszabbítása esetén:





személyazonosságot igazoló okirat
orvosi alkalmassági vélemény
régi vezetői engedély
4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a nyugdíj korhatárt elért kérelmező
esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad alkalmassági véleményt az
orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)

Bármely tipusú ügyintézés esetében az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, az
okmányiroda pénztárában, vagy bankkártyáról történő átutalással az ügyintézőnél lehet
befizetni.

