
Gépjármű forgalomból történő kivonása 

Ügyleírás: Gépjármű forgalomból történő kivonása. 

Illetékesség: Országos. 

Szükséges okiratok: 1. Forgalomból való ideiglenes kivonás kérelemre (maximum 6 
hónap): 

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

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

meghatalmazás, ha nem a tulajdonos és/vagy üzembentartó, illetve 
nem a cég képviselője jár el, 

- ha a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, illetve a gépjármű 
törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett (pl: pénzintézet) nem 
ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a 
törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a 
közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból 
történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő 
visszahelyezéséről határozatot hoz. A határozat véglegessé válásáig 
a gépkocsi a forgalomból nem vonható ki. Azonnal véglegessé válik 
a határozat, ha a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a 
gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintettek 
mindannyian benyújtják kérelmüket, lemondanak fellebbezési 
jogukról, valamint a jelen lévő érintettet meghatalmazzák a 
forgalomból kivonásra és a határozat átvételére, a forgalomból való 
kivonás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését tanúsító 
igazolás. 

 
2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros 
triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges 
kivonásához szükséges okmányok: 

- regisztrált autóbontótól bontási átvételi igazolás (M1 és N1 
kategóriába tartozó gépjárművek esetén), 

- mindkét rendszámtábla, 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv, ha az kiadásra került, 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 

igazolvány, vezetői engedély, útlevél), 
- lakcímigazolvány (ha kiállításra került), 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

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

- a forgalomból való kivonás igazgatási szolgáltatási díjának 
megfizetését tanúsító igazolás. 

 
3. A jármű forgalomból való átmeneti időszakra történő kivonása 

(eltulajdonítás, külföldre történő értékesítés, külföldre történő 
letelepedés, muzeális előminősítés): 

- rendszámtábla, 
- kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat, 
- törzskönyv, forgalmi engedély (amennyiben rendelkezésre áll), 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 

igazolvány, 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, 



- a forgalomból való kivonás igazgatási szolgáltatási díjának 
megfizetését tanúsító igazolás. 

 
Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása helye 

szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak 
osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 25 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén 
azonnal megtörténik a forgalomból való kivonás. 
 
Mindhárom esetben 2.300 Ft befizetése. 
 
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. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
5. 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

hatósági eljárások díjairól, 
6. 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról, 

7. 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. 

 


