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Ügytípus leírások 

 

1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem 

2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével 

3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) 

4. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése 

5. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) 

6. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem 

7. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) 

8. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

9. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

10. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba 

vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) 

11. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem 
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12. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével együtt 

13. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására 

irányuló kérelem 

14. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem 

15. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem 

16. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem 

17. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 

18. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem 

19. Származásellenőrzési nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

20. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes 
forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – 
rendszám jellegétől függően) 

21. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű 
rendszámtáblák esetében) 

22. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból 

23. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem 

24. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem 

25. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem 

26. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 
megtétele 

27. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 
visszavonása 

28. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való 
megszüntetése iránti kérelem 

29. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

30. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 
kérelem 
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1. Ügytípus megnevezése: Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1. 

  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat, 

- az előző forgalmi engedély, 

- az adatváltozást igazoló okirat, ha adatváltozás a csere 
oka,  
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 
igazolás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A forgalmi engedély illetéke 6000 Ft  

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása: 

ha a csere családi állapot változásból eredő 
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névváltozáson alapul, ha az okmányt eltulajdonították, 
ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul, ha az 
okmány gyártáshibás, 

ha az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére 
költségmentességet engedélyezett. 

Alapvető eljárási szabályok: A forgalmi engedély adataiban történő változást 
(műszaki adatváltozás, személyes adatok változása) az 
ügyfél kérelmére a hatóság a járműnyilvántartás 
adataiban átvezeti, ezzel egyidejűleg a korábbi 
(esetlegesen betelt) forgalmi engedélyt bevonja és új 
forgalmi engedélyt ad ki. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A forgalmi engedély adataiban történő változást a jármű 
tulajdonosának vagy üzembentartójának személyesen, 
vagy meghatalmazott útján be kell jelentenie bármelyik 
közlekedésigazgatási hatóságnál a változást igazoló 
dokumentum bemutatásával. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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vonatkozó tájékoztatás: telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény,  

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény (Ákr.) határozza meg a hatósági eljárás 
szabályait, így az ügyfelet megillető jogokat és az 
ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket. 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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2. Ügytípus megnevezése: Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem elvesztés, 
eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- rendőrségi jegyzőkönyv az eltulajdonítás tényéről 

- ügyfél nyilatkozata/kérelme az 
elvesztés/megsemmisülés tényéről 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A forgalmi engedély illetéke 6000 Ft, az okmány 
eltulajdonítása esetén illetékmentes a kiállítása. 

Alapvető eljárási szabályok: A forgalmi engedély eltulajdonítását, elvesztését, 
megsemmisülését, valamint találását is be kell jelenteni, 
mely alapján a hatóság ezen tényt bevezeti a 
járműnyilvántartásba. 

Az eljáró ügyintéző a nyilvántartásba rögzíti az 
eseményt, érvényteleníti az okmányt. Az ügyfél 
kérelmére új forgalmi engedélyt állít ki a hatóság, 
amennyiben a forgalomban tarthatóság feltételei 
fennállnak. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A forgalmi engedély pótlása iránti kérelmet a jármű 
tulajdonosának vagy üzembentartójának személyesen, 
vagy meghatalmazott útján kell benyújtania bármelyik 
közlekedésigazgatási hatóságnál. Amennyiben a kérelem 
elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a 
természetes személy tulajdonos elektronikus úton is 
intézheti az állandó forgalmi engedély pótlását, ha az 
okmány adataiban változás nem következett be. 
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Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

3. Ügytípus megnevezése: Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló 
kérelem nélkül) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- a jármű tulajdonjogát igazoló dokumentum (pl. 
forgalmi engedély, adásvételi szerződés) 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- az okmány elvesztéséről szóló nyilatkozat/jegyzőkönyv 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A törzskönyv elvesztését be kell jelenteni, mely alapján 
ezen tényt a hatóság bevezeti a járműnyilvántartásba. Az 
ügyintéző ellenőrizteti az ügyféllel a szakrendszerben 
előállított és kinyomtatott kérelmen szereplő adatokat, 
amennyiben azok helyesek, azt az ügyfél aláírásával 
igazolja. Törzskönyv elvesztésekor annak sorszámát a 
Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzé 
kell tenni, majd a közzétételt követően lehet 
kezdeményezni a pótlását. Nem kell pótolni a 
törzskönyvet, ha a tulajdonos okirattal tudja igazolni, 
hogy a járművet értékesítette.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A törzskönyv elvesztését a jármű tulajdonosának 
személyesen, vagy meghatalmazott útján be kell 
jelentenie a közlekedésigazgatási hatóságnál, a 
kormányablaknál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 
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Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A jegyzőkönyv felvételére az ügyfél megjelenésével egy 
időben kerül sor. A törzskönyv csak a sorszámának a 
Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól 
pótolható és a legyártását követően kerül sor a 
postázásra, illetve vehető át az 
okmányirodában/kormányablakban. A közzététel 
érdekében történő intézkedésre a vesztés bejelentését 
követően haladéktalanul sor kerül. 

A kormányablakban azonnal intézhető ügy. 

Jogorvoslati lehetőség nincsen. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény,  

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény,  

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény,  

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

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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rendelet 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

4. Ügytípus megnevezése: Üzembentartó személyében bekövetkezett változás 
bejelentése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az üzembentartó jog változását igazoló teljes bizonyító 
erejű magánokirat  

- a korábban kiadott forgalmi engedély 

- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 

http://www.magyarorszag.hu/
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igazolás 

- az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolás 

- vagyoni értékű jog illetékének 
megfizetését/mentességét tanúsító igazolás  

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A forgalmi engedély illetéke 6000 forint.  

Fő szabályként gépjárműre, pótkocsira vonatkozó 
üzembentartói jog megszerzése esetén a lent 
meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell 
fizetni.  

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási 
illetékének mértéke: gépjármű tulajdonjogának 
megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű 
hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – 
kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű 
gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az 
alábbiak szerint:  

 

Jármű  Jármű gyártási évétől számított kora 

 hajtómotorjá
nak 
teljesítménye 
(kW) 

 0-3 év  4-8 év  8 év felett 

 0-40  550 Ft/kW  450 Ft/kW  300 Ft/kW 

 41-80  650 Ft/kW  550 Ft/kW  450 Ft/kW 

 81-120  750 Ft/kW  650 Ft/kW  550 Ft/kW 

 120 felett  850 Ft/kW  750 Ft/kW  650 Ft/kW 

 

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye 
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csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a 
kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell 
kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű 
teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a 
gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes 
közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése 
végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű 
tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték 
alapjának tekinteni. Pótkocsi tulajdonjogának 
megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb 
össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, 
minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni. 
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a 
gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges 
vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi 
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó 
szervezet általi megszerzése. Amennyiben gépjármű, 
pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg 
üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, 
pótkocsi tulajdonjogát az üzembentartói jog jogosítottja 
szerzi meg, a megállapított illetéket csökkenteni kell az 
üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték 
összegével.  

Alapvető eljárási szabályok: A jármű tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja teljes 
bizonyító erejű okirat benyújtásával bejelentést tesz és 
kérelmezi a forgalmi engedély új üzembentartó nevére 
történő kiállítását. A benyújtott teljes bizonyító erejű 
okirat alapján a közlekedésigazgatási hatóság rögzíti a 
nyilvántartásban az új üzembentartó adatait, valamint 
kiállítja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi 
engedélyt. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az üzembentartó személyében bekövetkezett változást a 
jármű tulajdonosának személyesen, vagy 
meghatalmazott útján be kell jelentenie a 
közlekedésigazgatási hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 
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Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény,  

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII.28.) 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 szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet,  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

5. Ügytípus megnevezése: Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi 
engedély cseréjével együtt) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- az előző rendszámtábla, illetve forgalmi engedély, 

- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 
igazolás, illetve a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási 
díjának befizetéséről szóló igazolás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

- egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, 
jogosítottjának személyében történő változásának 
engedélyezése 112.450 Ft 

- egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, 
jogosítottjának személyében történő változás 
engedélyezése 435.000 Ft 

- általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott 
különleges rendszámtábláért fizetendő díj: 1 pár 
rendszámtábla 8.500 Ft, 1 db rendszámtábla 5.500 Ft 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla 
az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba 
helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett 
jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. Nem 
engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, 
megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a 
rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla 
egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi 
rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben 
átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. A 
gépjármű átrendszámozását igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése ellenében az ügyfél az eddig leírtakon túl is 
kérheti, indokolás nélkül. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jármű átrendszámozása iránti kérelmet a jármű 
tulajdonosának személyesen, vagy meghatalmazott útján 
kell benyújtania bármely közlekedésigazgatási 
hatóságnál az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok birtokában.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
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ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

6. Ügytípus megnevezése: Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék 
bejegyzése, törlése iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a záradék bejegyzését, vagy törlését igazoló okirat 
eredeti példánya 

- a jármű forgalmi engedélye, törzskönyve 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 
dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Záradék bejegyzése és törlése esetén fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj: 2300 Ft. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok 
bemutatása után az eljáró ügyintéző elektronikus 
kérelmet állít elő, amelynek adattartalmát az ügyfél 
aláírásával jóváhagyja és a járműnyilvántartásba 
rögzítésre kerül. A záradék bejegyzése, törlése iránti 
kérelmek túlnyomó részben banki korlátozásokkal 
kapcsolatosak. Kizárólag eredeti okirat fogadható el a 
törlés, bejegyzés alapjául. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott 
útján nyújthatja be kérelmét a közlekedésigazgatási 
hatóságnál, mely alapján a hatóság a járműre vonatkozó 
záradékot a nyilvántartásba bejegyzi/törli. Képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 
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Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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(III.30.) Korm. rendelet, 

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

7. Ügytípus megnevezése: Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét 
igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a 
nyilvántartásból (ha az korábban nem került 
kézbesítésre) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges - személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 

http://www.magyarorszag.hu/
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dokumentumok, okmányok: eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához 
szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű 
rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

a hatósági bizonyítvány kiállítása díjmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági 
eljárás, amelynek célja a járművek azonosító adatai és a 
járműokmányok valódiságának megállapítása. Előzetes 
eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű: 

1) tulajdonjogában bekövetkezett változás 
nyilvántartásba vételekor, kivéve lassú jármű és a lassú 
jármű pótkocsija esetét; 

2) első forgalomba helyezésekor: gyártótól származó, 
járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első 
forgalomba helyezésekor; használt jármű első 
forgalomba helyezésekor, járműnyilvántartásba 
korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű 
első forgalomba helyezésekor; 

3) ismételt forgalomba helyezésekor: forgalomból végleg, 
illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt 
forgalomba helyezésekor; forgalomból ideiglenesen 
kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha 
tulajdonos változás következett be; 

4) alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki 
beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó 
szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje). 

A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését 
és eredményét hatósági bizonyítvány igazolja, melyet az 
ügyfél közvetlenül a jármű megvizsgálását követően az 
eredetiségvizsgálati tevékenységet végző 
vizsgálóállomáson, vagy a közlekedési igazgatási 
hatóságnál a jármű megvizsgálását követő tizenöt napon 
belül, ezt követően postai kézbesítés útján vehet át. 
Amennyiben az ügyfél ennél hamarabb kíván a hatósági 
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bizonyítványhoz hozzájutni, akkor részére a hatósági 
bizonyítványt bármely közlekedési igazgatási hatóságnál 
(a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala, valamint a kormányablak vagy a 
Hivatal Ügyfélszolgálatán) - díjmentesen - kiállítják, 
kinyomtatják. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott 
útján nyújthatja be kérelmét a közlekedésigazgatási 
hatóságnál, mely alapján a hatóság az eredetiségvizsgálat 
elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítványt 
kinyomtatja. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kormányablakban azonnal intézhető ügy. 

Mivel az eljárás a korábban ki nem adott (nem 
kézbesített) hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozik, 
így a jogorvoslat ezen ügy vonatkozásában nem 
értelmezhető. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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jogszabályok jegyzéke: LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes 
szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

8. Ügytípus megnevezése: Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem 
(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 
kiadásával) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

http://www.magyarorszag.hu/


 

25 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 

- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a forgalmazók részére biztosított és a jármű 
értékesítésekor kitöltött járműkísérő lap, járműkísérő lap 
hiányában a 60 napnál nem régebben elvégeztetett 
előzetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozat  

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 
vagy a mentességről szóló igazolás 

- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító vagy a 
mentességről szóló igazolás, 

- a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati 
bizonyítvány/Műszaki adatlap 

- a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz 
esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - 
a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolása 

- a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot 

- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének 
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megfizetését tanúsító igazolás 

- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 
hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar 
nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű 
fordítása 

- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 
befizetéséről szóló igazolás 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint 
négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4800 Ft 

Törzskönyv illetéke: 6000 Ft  

Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft 

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak:  

1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft) 

1 pár különleges rendszámtábla: 15.000 Ft 

egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 112.450 Ft 

egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 435.000 Ft 

1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8.500 Ft 

Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban 
kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől 
számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről 
szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő 
táblázat alapján:  

 

Jármű  Jármű gyártási évétől számított kora 

 hajtómotorján
ak 
teljesítménye 
(kW) 

 0-3 év  4-8 év  8 év felett 

 0-40  550 Ft/kW  450 Ft/kW  300 Ft/kW 

 41-80  650 Ft/kW  550 Ft/kW  450 Ft/kW 

 81-120  750 Ft/kW  650 Ft/kW  550 Ft/kW 

 120 felett  850 Ft/kW  750 Ft/kW  650 Ft/kW 
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Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye 
csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a 
kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell 
kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű 
teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a 
gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes 
közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése 
végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű 
tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték 
alapjának tekinteni. 

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem 
haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 
forint illetéket kell fizetni. 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó üzembentartói jog 
megszerzése esetén az illeték 25%-ának megfelelő 
illetéket kell fizetni. 

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának 
megszerzésével egyidejűleg üzembentartói jog alapítása 
történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az 
üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog 
megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a 
megállapított illetéket csökkenteni kell az üzembentartói 
jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. 

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának meghatározott 
hányadú megszerzése esetén a megszerzett hányadra 
arányosan eső illetéket kell fizetni. 

Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a 
tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi 
kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását 
kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi 
használatához szükséges forgalmi engedély kiadását 
nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. 

Mentes: A környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, 
valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű 
jognak megszerzése mentes a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól. 

- A gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 
nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi 
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó 
szervezet általi megszerzése. 

- Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó 
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általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó 
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik 
értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), 
továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó 
szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi 
lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése. 

Alapvető eljárási szabályok: A jármű tulajdonosa vagy képviselője a meghatározott 
dokumentumok becsatolásával, illetve bemutatásával 
kéri az új jármű forgalomba helyezését (nyilvántartásba 
vételét). 

Az ügyintéző ellenőrzi, hogy valamennyi szükséges 
dokumentum csatolásra, illetve bemutatásra került-e, 
megtörtént-e a regisztrációs adó befizetése. Bankkártyás 
fizetés esetén ekkor történik az illeték, illetve díjfizetés.  

Amennyiben valamennyi csatolásra és bemutatásra 
került dokumentumok megfelelő, az illetékek, díjak 
befizetése megtörtént, az ügyintéző nyilvántartásba veszi 
a járművet (első forgalomba helyezés).  

Az ügyintéző ellenőrizteti az ügyféllel a szakrendszerben 
előállított és kinyomtatott kérelmen szereplő adatokat, 
amennyiben azok helyesek, azt az ügyfél aláírásával 
igazolja. 

Az ügyintéző intézkedik a törzskönyv gyártása iránt, 
kinyomtatja a forgalmi engedélyt, a rendszámtáblát és az 
és a rendszámtáblához tartozó regisztrációs matricát 
átadja az ügyfélnek, az ügyfél az átvételt a kérelem 
aláírásával igazolja. 

 

Környezetkímélő gépkocsi világoszöld alapszínű 
különleges rendszámtáblát kap. 

 

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor 
tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre 
vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában 
foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási 
hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. 

Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint 
illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány 
kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a 
Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. 

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra 
feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni. 
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A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás esetén a 
törzskönyv kizárólag a korlátozás által meghatározott 
jogosult részére adható ki/postázható. 

A törzskönyv nem adható ki a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
rendeletben meghatározott időpontig, ha a járművet a 
tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási 
támogatás felhasználásával vette. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az új jármű forgalomba helyezését a jármű 
tulajdonosának személyesen, vagy meghatalmazott útján 
kell kezdeményeznie bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
29/2004. (VI. 16.) BM rendelet, 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 

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 szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet,  

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/


 

31 

vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

 

9. Ügytípus megnevezése: Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem 
(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 
kiadásával) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 
hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar 
nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű 
fordítása.  

- nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély vagy 
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annak a kiállító hatóság által hitelesített másolata, vagy 

- harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. része, 
valamint a II. része, feltéve, hogy a jármű származási 
tagállamában ez utóbbi kiállításra került; 

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 
vagy a mentességről szóló igazolás, 

- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító vagy a 
mentességről szóló igazolás, 

- a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati 
bizonyítvány/Műszaki adatlap 

- előzetes eredetiségvizsgálatról szóló Hatósági 
Bizonyítvány 

- a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz 
esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - 
a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolása 

- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének 
megfizetését tanúsító igazolás 

- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 
befizetéséről szóló igazolás 

- külföldi hatósági jelzés, feltéve, hogy azt a külföldi 
hatóság nem vonta vissza 

 

Származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű esetén 
még csatolni kell:   

- a harmadik országból származó jármű esetében 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 
esetében: 

- a származási ország hatósága által kiadott igazolást a 
nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, 
továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély 
hiányának okát tartalmazza, ha  



 

33 

- 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,  

- 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.  

 

- Az EGT valamely más tagállamából származó használt 
jármű esetén még 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. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint 
négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4.800 Ft. 

A forgalmi engedély illetéke 6.000 Ft. 

Törzskönyv illetéke: 6.000 Ft  

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 

1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft) 

1 pár különleges rendszámtábla: 15.000 Ft 

egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 112.450 Ft 

egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 435 000 Ft 

1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8 500 Ft. 

Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban 
kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől 
számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről 
szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő 
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táblázat alapján:  

Jármű  Jármű gyártási évétől számított kora 

 hajtómotorjá
nak 
teljesítménye 
(kW) 

 0-3 év  4-8 év  8 év felett 

 0-40  550 Ft/kW  450 Ft/kW  300 Ft/kW 

 41-80  650 Ft/kW  550 Ft/kW  450 Ft/kW 

 81-120  750 Ft/kW  650 Ft/kW  550 Ft/kW 

 120 felett  850 Ft/kW  750 Ft/kW  650 Ft/kW 

 
Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye 
csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a 
kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell 
kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű 
teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a 
gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes 
közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése 
végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű 
tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték 
alapjának tekinteni. 

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem 
haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 
forint illetéket kell fizetni. 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó üzembentartói jog 
megszerzése esetén az illeték 25%-ának megfelelő 
illetéket kell fizetni. 

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának 
megszerzésével egyidejűleg üzembentartói jog alapítása 
történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az 
üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog 
megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a 
megállapított illetéket csökkenteni kell az üzembentartói 
jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. 

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának meghatározott 
hányadú megszerzése esetén a megszerzett hányadra 
arányosan eső illetéket kell fizetni. 

Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a 
tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi 
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kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását 
kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi 
használatához szükséges forgalmi engedély kiadását 
nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. 

Mentes: 
A környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint 
ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak 
megszerzése mentes a visszterhes vagyonátruházási 
illeték alól. 

A gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, 
nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi 
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó 
szervezet általi megszerzése. 

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó 
általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó 
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik 
értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), 
továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó 
szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi 
lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése. 

Alapvető eljárási szabályok: A jármű tulajdonosa vagy képviselője a meghatározott 
dokumentumok becsatolásával, illetve bemutatásával 
kéri a jármű forgalomba helyezését (magyarországi 
nyilvántartásba vételét). 

Az ügyintéző ellenőrzi, hogy valamennyi szükséges 
dokumentum csatolásra, illetve bemutatásra került-e, 
megtörtént-e a regisztrációs adó befizetése. Bankkártyás 
fizetés esetén ekkor történik az illeték, illetve díjfizetés.  

Amennyiben valamennyi csatolásra és bemutatásra 
került dokumentumok megfelelő, az illetékek, díjak 
befizetése megtörtént, az ügyintéző nyilvántartásba veszi 
a járművet (első forgalomba helyezés).  

Az ügyintéző ellenőrizteti az ügyféllel a szakrendszerben 
előállított és kinyomtatott kérelmen szereplő adatokat, 
amennyiben azok helyesek, azt az ügyfél aláírásával 
igazolja. 

Az ügyintéző intézkedik a törzskönyv gyártása iránt, 
kinyomtatja a forgalmi engedélyt, a rendszámtáblát és a 
rendszámtáblához tartozó regisztrációs matricát átadja 
az ügyfélnek, az ügyfél az átvételt a kérelem aláírásával 
igazolja. 

Környezetkímélő gépkocsi világoszöld alapszínű 
különleges rendszámtáblát kap. 
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A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor 
tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre 
vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában 
foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási 
hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. 

Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint 
illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány 
kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a 
Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. 

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra 
feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni. 

A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás esetén a 
törzskönyv kizárólag a korlátozás által meghatározott 
jogosult részére adható ki/postázható. 

A törzskönyv nem adható ki a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
rendeletben meghatározott időpontig, ha a járművet a 
tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási 
támogatás felhasználásával vette. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott 
használt jármű tulajdonosának személyesen, vagy 
meghatalmazott útján kell kezdeményeznie a jármű 
forgalomba helyezését bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
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napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

 

10. Ügytípus megnevezése: Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-
változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 
forgalmi engedély kiadásával) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 
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vagy a mentességről szóló igazolás 
- az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló 
hatósági bizonyítvány, vagy a mentességet igazoló irat  

- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat 
- a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének 
megfizetését tanúsító igazolás 

- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás, 
vagy a mentességet igazoló irat 

- ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a 
rendszámtábla, igazgatási szolgáltatási díjának 
befizetéséről szóló igazolás 

- A járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély, és a 
jármű korábban kiadott törzskönyve, kivéve a 
jogszabályban meghatározott eseteket 

- a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz 
esetében - a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolása 

- a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okirat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint 
négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4.800 Ft 

Törzskönyv illetéke: 6.000 Ft 

Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft 

Ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül: 

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 1 pár általános 
rendszámtábla: 8.500 Ft (1 darab: 5500 Ft) 

1 pár különleges rendszámtábla: 15.000 Ft 

egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 112.450 Ft 

egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának 
engedélyezése: 435.000 Ft 

1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8.500 Ft 

Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban 
kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől 
számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről 
szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő 
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táblázat alapján:  

 

Jármű  Jármű gyártási évétől számított 
kora 

 hajtómotorján
ak 
teljesítménye 
(kW) 

 0-3 év  4-8 év  8 év felett 

 0-40  550 
Ft/kW 

 450 
Ft/kW 

 300 Ft/kW 

 41-80  650 
Ft/kW 

 550 
Ft/kW 

 450 Ft/kW 

 81-120  750 
Ft/kW 

 650 
Ft/kW 

 550 Ft/kW 

 120 felett  850 
Ft/kW 

 750 
Ft/kW 

 650 Ft/kW 

 

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye 
csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a 
kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell 
kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű 
teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a 
gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes 
közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése 
végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű 
tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték 
alapjának tekinteni. 

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem 
haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 
forint illetéket kell fizetni. 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó üzembentartói jog 
megszerzése esetén az illeték 25%-ának megfelelő 
illetéket kell fizetni. 

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának 
megszerzésével egyidejűleg üzembentartói jog alapítása 
történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az 
üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog 
megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a 
megállapított illetéket csökkenteni kell az üzembentartói 
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jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. 

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, meghatározott 
hányadú megszerzése esetén a megszerzett hányadra 
arányosan eső illetéket kell fizetni. 

Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a 
tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi 
kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását 
kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi 
használatához szükséges forgalmi engedély kiadását 
nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. 

Mentes: 
A környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint 
ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak 
megszerzése mentes a visszterhes vagyonátruházási 
illeték alól. 

Az autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá 
a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 
gazdálkodó szervezet általi megszerzése 

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó 
általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó 
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik 
értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), 
továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó 
szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi 
lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése; 

 

Alapvető eljárási szabályok: A jármű új tulajdonosa a meghatározott dokumentumok 
becsatolásával, illetve bemutatásával kéri a tulajdonjog-
változás bejegyzését (a jármű nevére történő átírását). 

Az ügyintéző ellenőrzi, hogy valamennyi szükséges 
dokumentum csatolásra, illetve bemutatásra került-e. 
Bankkártyás fizetés esetén megtörténik az illeték, illetve 
díjfizetés. 

Amennyiben valamennyi csatolásra és bemutatásra 
került dokumentumok megfelelő, a kormányablak a 
korábbi tulajdonos tulajdonjogát lezárja, a korábbi 
forgalmi engedélyt és törzskönyvet visszavonja, az új 
tulajdonos tulajdonjogát a járműnyilvántartásba bejegyzi 
(átírja a járművet az új tulajdonos nevére). 

Az ügyintéző ellenőrizteti az ügyféllel a szakrendszerben 
előállított és kinyomtatott kérelmen szereplő adatokat, 
amennyiben azok helyesek, azt az ügyfél aláírásával 
igazolja. 
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Az ügyintéző intézkedik a törzskönyv gyártása iránt, 
kinyomtatja a forgalmi engedélyt, azt átadja az 
ügyfélnek, az ügyfél az átvételt a kérelem aláírásával 
igazolja. 

A statisztikai számjele alapján főtevékenységként 
gépjármű, jármű, pótkocsi, illetve mezőgazdasági gépek 
forgalmazására jogosult járműkereskedő a 
Magyarországon már forgalomba helyezett használt 
jármű értékesítési céllal történő megvásárlása esetén: 

A járműkereskedő belföldi, kereskedelmi célú 
tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság 
nyilvántartásba veszi, azonban forgalmi engedélyt nem 
állít ki, és a törzskönyvet visszavonja. A forgalmi 
engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában a 
tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés 
többszöri kereskedői tulajdonváltásra is vonatkozik. 

A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba 
vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a 
kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki 
alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi 
engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell. 

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is 
nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változást, ha annak jogalapja öröklés, jogi 
személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával 
bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan 
létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános 
jogutódja lesz,a közös tulajdon megszüntetése, ha a 
jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy 
annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik 
tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt, a 
pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a 
jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű 
tulajdonjogát megszerzi, állami vagy önkormányzati 
szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más 
állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat 
részére történő átadása, a használt jármű cégjegyzék 
vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel 
időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-
kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó 
tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat 
céljából történő tulajdonszerzést, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása. A 
törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a 
közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy 
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a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában 
foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási 
hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át 
nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától 
számított egy évig megőrzi, ezt követően a 
Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. A 
törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra 
feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni. A jármű 
tulajdonjogát érintő korlátozás esetén a törzskönyv 
kizárólag a korlátozás által meghatározott jogosult 
részére adható ki/postázható. A törzskönyv nem adható 
ki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló rendeletben meghatározott 
időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által 
nyújtott járművásárlási támogatás felhasználásával vette. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A gépjármű átírását a jármű tulajdonosának 
személyesen, vagy meghatalmazott útján kell 
kezdeményeznie bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
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útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

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 szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet,  

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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kötelezettségekről: valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

11. Ügytípus megnevezése: Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- az adatváltozásokat igazoló okirat 

- törzskönyv 

- törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás 
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Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Törzskönyv illetéke: 6.000 Ft  

Illetékmentes a törzskönyv cseréje, ha 

- az okmány gyártáshibás, kizárólag a hatóság 
jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt 
kezdeményezték a cserét, 

- a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt 
indult az eljárás, 

- az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére 
költségmentességet engedélyezett 

Alapvető eljárási szabályok: A jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a 
törzskönyvben feltüntetett bármely más adat 
változásakor, kérelemre kicseréli a hatóság a 
törzskönyvet. 

A jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró 
személy a megfelelő dokumentumok becsatolásával, 
illetve bemutatásával kéri a törzskönyv cseréjét. 

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor 
tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre 
vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában 
foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási 
hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A törzskönyv cseréjét a jármű tulajdonosának 
személyesen, vagy meghatalmazott útján kell 
kezdeményeznie bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
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előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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kötelezettségekről: valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

 

12. Ügytípus megnevezése: Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, 
eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 

- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- az okmány elvesztéséről, megsemmisüléséről szóló 
nyilatkozat/jegyzőkönyv, az okmány eltulajdonítása 
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esetén a rendőrségi feljelentés 

- törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás 

- tulajdonjogot igazoló dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

az eltulajdonított okmányok pótlásával kapcsolatos 
eljárás illetékmentes 

törzskönyv kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke: 6000 
Ft 

Alapvető eljárási szabályok: Amennyiben a törzskönyv elveszett, megsemmisült, 
eltulajdonították és a tulajdonos kéri a törzskönyv 
pótlását a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál. Az 
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak 
annak sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként 
megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 
naptól pótolható és a legyártását követően kerül sor a 
postázásra, illetve vehető át az 
okmányirodában/kormányablakban. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A törzskönyv pótlását a jármű tulajdonosának 
személyesen, vagy meghatalmazott útján kell 
kezdeményeznie bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 

http://www.magyarorszag.hu/
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vonatkozó tájékoztatás: www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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13. Ügytípus megnevezése: Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és 
rendszámtábla pótlására irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- ügyfél nyilatkozata új típusú rendszámtábla esetén a 
regisztrációs matrica meglétéről, számáról. 

- A rendszámtábla utángyártásának díját igazoló 
csekkszelvény, amennyiben nem bankkártyás fizetés 
történik 

- a Rendszámtábla eltulajdonítása esetén a rendőrségi 
feljelentésről szóló jegyzőkönyv 

- ügyfél nyilatkozata/kérelme az elvesztés tényéről 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Rendszámtábla pótlásának engedélyezése 12.300 Ft, 
melyet a Nyilvántartó (Belügyminisztérium) részére kell 
megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a gépjármű rendszámtáblája elveszett, 
megsemmisült, megrongálódott, elhasználódott, vagy azt 
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eltulajdonították, a jármű tulajdonosa/üzembentartója 
kezdeményezheti a rendszámtábla pótlását. Nem 
engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, 
megsemmisült rendszámtábla pótlása, ha a 
rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla 
egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi 
rendszámtáblája tűnik el. Az elveszett, eltulajdonított, 
megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő 
ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság 
engedélye alapján gyártható le. Az új típusú 
rendszámtábla pótlása kizárólag a regisztrációs matrica 
megléte esetén engedélyezhető. Az igazgatási 
szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a 
Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól való 
megrendelésről. A pótlás tényét a nyilvántartásban 
rögzíteni kell. Az ügyfél a legyártott rendszámtáblát az 
igénylés helyén veheti át személyesen vagy 
meghatalmazás útján. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A rendszámtábla pótlását a jármű tulajdonosának vagy 
üzembentartójának személyesen, vagy meghatalmazott 
útján kell elindítania bármelyik közlekedésigazgatási 
hatóságnál a szükséges dokumentumok bemutatásával. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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vonatkozó tájékoztatás: telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény,  

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet  

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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14. Ügytípus megnevezése: Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak 
utángyártása iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- megrongálódott rendszámtábla 

- ügyfél nyilatkozata új típusú rendszámtábla esetén a 
regisztrációs matrica meglétéről, számáról. 

- A rendszámtábla utángyártásának díját igazoló 
csekkszelvény, amennyiben nem bankkártyás fizetés 
történik 

- ügyfél nyilatkozata/kérelme a megrongálódás tényéről, 
körülményeiről 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Rendszámtábla utángyártásának és/vagy 
típusváltásának engedélyezése 12.300 Ft 
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Alapvető eljárási szabályok: A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható 
– rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási 
hatóság engedélyével történik. Az igazgatási 
szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a 
Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól való 
megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be 
kell vonni. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban 
rögzíteni kell. Az utángyártott rendszámtáblát az ügyfél 
személyesen, vagy meghatalmazott útján az igénylés 
helyén veheti át. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A megrongálódott rendszámtábla utángyártását a jármű 
tulajdonosának vagy üzembentartójának személyesen, 
vagy meghatalmazott útján kell kezdeményeznie 
bármelyik közlekedésigazgatási hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézést követően kerül legyártásra a 
rendszámtábla. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél 
általi megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a 
gyártótól való megrendelésről. 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt - 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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letölthető formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet, 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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15. Ügytípus megnevezése: Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

 

J Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – 
regisztrációs matrica  

- a regisztrációs matrica utángyártásának díját igazoló 
csekkszelvény, amennyiben nem bankkártyás fizetés 
történik 

- ügyfél nyilatkozata/kérelme a regisztrációs matrica 
megsemmisülésének/megrongálódásának tényéről, 
körülményeiről 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A regisztrációs matrica gyártásának engedélyezésére 
vonatkozó közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárási 
díja 1.550 Ft, melyet a Nyilvántartó (Belügyminisztérium) 
részére kell megfizetni. 

Alapvető eljárási szabályok: A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása 
akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám 
vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az 
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utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a 
kérelem benyújtásakor be kell mutatni. Amennyiben ez 
nem lehetséges, vagy a regisztrációs matricát 
eltulajdonították/elveszett a járművet át kell 
rendszámozni. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A regisztrációs matrica utángyártását a jármű 
tulajdonosának vagy üzembentartójának személyesen, 
vagy meghatalmazott útján kell elindítania bármelyik 
közlekedésigazgatási hatóságnál a szükséges 
dokumentumok bemutatásával. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 

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

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

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet  

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

16. Ügytípus megnevezése: Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi  Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat. 

Kérelem, illetve a díj megfizetését igazoló dokumentum. 

A kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, 

amennyiben más nevében jár el. 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság esetében: 

- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést 

vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a 

hatóság szerezze be - a Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 

Szolgálat által közokirat vagy elektronikus 

közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy 

ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített 

másolatát 

- közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által 

hitelesített másolatát 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni, mely az alábbi: 

egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja:550 Ft/tétel, 
de legalább 1250 Ft, az okmánytárból szolgáltatott 
másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 
260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft. A 
fizetés teljesíthető csekken, vagy banki átutalással. Az 
adatszolgáltatási ügyben kiadott első fokú határozat 
elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 
50%-a, de legfeljebb 4000 Ft. 
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Alapvető eljárási szabályok: A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő 
útján vagy postai úton írásban lehet benyújtani, illetve az 
adatszolgáltatás közvetlen hozzáféréssel is igényelhető. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Járási Hivatalnál 

A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- a kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét 
(telephelyét)  

- milyen adatok közlését kéri  

- az adatok felhasználásának célját és jogalapját  

- a kérelmező aláírását 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ha a sommás eljárás feltételei fennállnak, legfeljebb 8 
nap. A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha 

- a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, 
valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott 

- nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

Amennyiben a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, 
a hatóság a sommás eljárás szabályait mellőzi és az 
eljárás megindításától számított 8 napon belül függő 
hatályú döntést hoz. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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jogosult szerv: 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs formanyomtatvány. 

A kérelem kötelező tartalmi elemeit az 513/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 

rendjéről,  

54/1999. (XII.25.) BM rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról,  

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. tv. ,  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról,  

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. 

rendelet 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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17. Ügytípus megnevezése: Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

– tulajdonjog változását bizonyító okirat a 
304/2009.(XII.22) Korm. rendeletben 
meghatározott tartalmi elemekkel, 

– 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), 

– amennyiben a gépjármű tulajdonjoga a bizalmi 
vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba 
tartozik, szükséges a bizalmi vagyonkezelői 
minőséget igazoló okirat. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Eljárási illeték és díjfizetési kötelezettség nincs. 

Alapvető eljárási szabályok:  A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás 
bejelentését az eladó 8 napon belül a tulajdonjog 
változásról készült okirat bemutatásával teljesíti, ami 
történhet személyesen, postai úton, vagy webes 
ügysegéd alkalmazáson keresztül. Az ügyintézés során 
az eljáró ügyintéző a tulajdonjog változás bejegyzéséhez 
szükséges iratok, okmányok bemutatását követően a 
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nyilvántartásban rögzített elektronikus kérelmet állít elő, 
melyet a tulajdonos aláírásával jóváhagy és ezt követően 
a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eladó személyesen vagy meghatalmazással igazolt 
képviselője útján tehet bejelentést a közlekedésigazgatási 
hatóságnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű 
magánokirat alapján a bejelentés tényét és időpontját a 
nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.  

A kormányablakban azonnal intézhető ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 
üzembentartó személyének változás igazoló teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási 
eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 
tartalmi elemekről, 

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 
nyilvántartásról, 

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

18. Ügytípus megnevezése: Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi 
adatszolgáltatás iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

 Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat  

- az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges 
adatokat tartalmazó kérelem 

- díj megfizetését igazoló dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni az alábbiak szerint: 

egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, 
de legalább 1250 Ft. A fizetés teljesíthető csekken, vagy 
banki átutalással. Az adatszolgáltatási ügyben kiadott 
első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú 
eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft. 

Alapvető eljárási szabályok: A közúti közlekedési nyilvántartás előzetes 
eredetiségvizsgálati nyilvántartásából történő egyedi 
adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási 
hatósághoz nyújtható be. 

A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt vagy 
eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási 
cél alapját képező – az érintett és közötte fennálló – 
kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja. A kérelmet 
személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vagy 
postai úton írásban lehet benyújtani. 

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet jogának vagy jogos érdekének érvényesítése 
érdekében.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az adatszolgáltatás iránti, aláírással ellátott írásbeli 
kérelem a járási hivatalnál nyújtható be. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 
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Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban legfeljebb 8 
nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének 
benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, 
amikor a határozatot az ügyféllel közölték. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A nyilvántartásból az alábbi adatszolgáltatások 
igényelhetők: 

Egyedi adatszolgáltatás: egy járműre, egy 
járműokmányra vonatkozó adat közlése.  

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincs formanyomtatvány 

A kérelem kötelező tartalmi elemeit az 513/2017. (XII.29.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 
rendjéről,  

54/1999. (XII.25.) BM rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról,  

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 
nyilvántartásról   

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról,  

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

19. Ügytípus megnevezése: Származásellenőrzési nyilvántartásból adatszolgáltatás 
iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az adatszolgáltatás aláírással ellátott, írásbeli - a közúti 
közlekedési nyilvántartás működéséről és az 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII.29.) Korm. 
rendelet szerinti - kérelem alapján igényelhető. 

A kérelem mellékletét képezi az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetését igazoló dokumentum.  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni az alábbiak szerint: 
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meghatározása: egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, 
de legalább 1250 Ft. A fizetés teljesíthető csekken, vagy 
banki átutalással. Az adatszolgáltatási ügyben kiadott 
első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú 
eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft. 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a 
kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan 
megfizesse. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A közlekedési igazgatási hatóságnál az ügyfél 
személyesen vagy képviselője, meghatalmazottja útján, 
ill. postai úton nyújthat be adott tárgyú kérelmet. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban legfeljebb 8 
nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének 
benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, 
amikor a határozatot az ügyféllel közölték. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 

elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 

www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt nincs formanyomtatvány 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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letölthető formanyomtatványok: A kérelem kötelező tartalmi elemeit a közúti közlekedési 
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 
rendjéről szóló 513/2017 (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 
rendjéről,  

54/1999. (XII.25.) BM rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról,  

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 
nyilvántartásról,  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról,  

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

20. Ügytípus megnevezése: Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése 
iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes 
rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – 
rendszám jellegétől függően) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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területe: Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 

- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

- tulajdonjogot/ jogszerű birtoklást igazoló okirat 

- kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

- Műszaki Adatlap 

- magyar forgalmi engedély (utángyártás esetén 30 
napra) 

- külföldi forgalmi engedély (származás ellenőrzésre 
kötelezett jármű esetén, ha nem a forgalmi engedély 
hiánya miatt történik a származás ellenőrzése) 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 
igazolás 

 

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 



 

72 

által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs 
szám  

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének 
igazolása 

- az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt 
rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára 
kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, 
típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó 
adatokkal 

- az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával közúton közlekedő járművek 
biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról 

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 
igazolás 

- a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, 
típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról 
készült – ügyintéző által hitelesített – másolat 

 

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

- érvényes kötelező gépjármű felelősség-biztosítás 
fennállásáról szóló igazolás 

- A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás 

(magába foglalja a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban 
tartási engedély és indítási napló kiadásának díját is) 

- jogosultságot igazoló okirat (pl. cégkivonat) 

- korlátozások alóli mentesség indokoltságát igazoló 
okiratok (ha kér mentességet) 

 

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

- ügyfél-azonosító okmány 

- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
igazolása, 

- átmeneti kivonást követően érvénytelenített magyar 
forgalmi engedély 

- érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlása 
esetén a jármű külföldi forgalmi engedélye 
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- Magyarországon megrongálódott külföldi 
rendszámtábla ideiglenes pótlása esetén a jármű 
megrongálódott rendszámtáblái 

- a tulajdonjogot igazoló eredeti okirat vagy hitelesített 
másolati példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven 
került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása 

- Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díjának és az ideiglenes forgalmi engedély 
illetékének befizetéséről szóló igazolás 

 

A típusú, 3 napig érvényes ideiglenes forgalomban 

tartási engedély esetén: 

- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
igazolása 

- forgalmi engedély 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása: 3.500 Ft 

Egy pár ideiglenes rendszámtábla kiadása: 13.000 Ft 

1 db ideiglenes rendszámtábla kiadása: 8.500 Ft 

 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és 
használatának engedélyezése 19.500 Ft, mely tartalmazza 
az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási 
napló díját. 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati 
jogosultságának meghosszabbítása, mely tartalmazza az 
ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási 
napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját: 
6.500 Ft 

 

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

Az ideiglenes rendszámtábla díja 38.000 Ft (tartalmazza a 
hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély és 
indítási napló kiadásának díját is) 
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Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén: 

Ideiglenes forgalmi engedély: 2.500 Ft 

Egy pár ideiglenes rendszámtábla kiadása: 13.000 Ft 

1 db ideiglenes rendszámtábla kiadása: 8.500 Ft 

 

A típusú, 3 napig érvényes ideiglenes forgalomban 

tartási engedély esetén: 

Az ideiglenes forgalomban tartási engedély díja: 3.500 Ft 

Alapvető eljárási szabályok: A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott 
használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb 
olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése 
nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása 
engedélyezhető, ha az ügyfél a tulajdonjog megszerzését, 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és a 
jármű műszaki alkalmasságát igazolta. 

 

Az önjáró munkagépre és arra a járműre, amely forgalmi 
engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a 
közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele 
indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes 
pótlására E betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
igényelhető. 

 

A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek 

közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási 

engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási 

naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban. Ezen 

járművek tulajdonosa (üzemben tartója) részére M 

betűjelű ideiglenes rendszámtábla, forgalomban tartási 

engedély igényelhető. 

Mezőgazdasági erőgép: 

- magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek 

(arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa 

betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, 

szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők), 

- magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek, 
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- a magajáró permetezőgépek, 

- a speciális magajáró eszközhordozó alvázak, 

- a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó 

magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 

25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, 

vagy amelynek megengedett legnagyobb sebességét a 

típusbizonyítvány, vagy a közlekedési hatóság 25 

km/óra értékben határozta meg. 

 

A jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység 
ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő 
javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállításához, vagy 
kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre P 
betűjelű ideiglenes rendszámtábla igényelhető. 

 

A belföldön vásárolt, vagy a belföldön forgalomba 
helyezett jármű kivitelére, indokolt esetben a 
Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön 
tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező 
jármű hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély 
nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű 
reexportjára, a Magyarországon elvesztett, 
megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi 
rendszámtábla ideiglenes pótlására, a Magyarországon 
még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre 
viteléhez, visszahozatalához Z betűjelű ideiglenes 
rendszámtábla igényelhető. 

 

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de 
érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű 
esetében a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A 
típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, 
amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes 
forgalomban tartási engedély kizárólag a jármű javítása, 
eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a 
jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, 
vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat 
helyszíne között történő közlekedésre jogosít. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

Járási Hivatal, kormányablak 

A jármű tulajdonosa, helyette törvényes képviselője vagy 
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ideje): az általa vagy törvényes képviselője által 
meghatalmazott személy.  

 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

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

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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igazgatási hatósági eljárások díjairól, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról,  

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

 

21. Ügytípus megnevezése: Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem 
(világoszöld alapszínű rendszámtáblák és szürke 
alapszínű rendszámtábla esetében) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi  Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetén: 
- igazgatási szolgáltatási díj (8.500 Ft) befizetésének 
igazolása 
- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 
- a már forgalomba helyezett jármű esetén a meglévő 
rendszámtáblák 
- ügyfél kérelme, az abban megjelölt indokot tanúsító 
okiratot mellékelve 
A közlekedési igazgatási hatóság a 326/2011. (XII.28.) 
Kormányrendelet 42. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott műszaki adatokat a közlekedési 
hatóságtól elektronikus úton átveszi. 
- a már forgalomba helyezett jármű esetén a kiadott 
forgalmi engedély 
  
Új jármű forgalomba helyezése során a jármű értelem 
szerűen jellegének megfelelő rendszámtáblát kap. 
  
Szürke alapszínű rendszámtábla esetén: 
- igazgatási szolgáltatási díj (5.500 Ft) befizetésének 
igazolása 
- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 
- ügyfél kérelme 
- a már forgalomba helyezett jármű esetén a kiadott 
forgalmi engedély 
 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

- rendszámtábla 1 pár: 8500 Ft; 1 db: 5500 Ft 

- 6000 Ft illetéket kell fizetni a forgalmi engedély 
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meghatározása: kiadásáért. 

- 6000 Ft illetéket a törzskönyv kiadásáért,  

mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték 
megfizetése alól 

Szürke alapszínű rendszámtábla esetén: 
- rendszámtábla 1 db: 5500 Ft 

Alapvető eljárási szabályok: Világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetén: 
A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő 
útján lehet benyújtani. 
A környezetkímélő gépkocsira kiadott rendszámtábla 
alapszíne világoszöld, karakterei és a keret színe fekete, 
három betűjelből és három számjegyből, egyedileg 
előállított rendszámtábla használatának engedélyezése 
esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és 
legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, 
együttesen 6 jelből áll. 
  
Szürke alapszínű rendszámtábla esetén: 
A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő 
útján lehet benyújtani. 
Csak A típusban és a személygépkocsi rendszámtábla 
karaktereinek megtartása mellett gyártható le, 
típusváltás nem engedélyezhető. 
A rendszámtáblának a gépkocsi kerékpárszállító 
eszközére szürke színben történő kiadását a 
nyilvántartásban és a gépkocsi forgalmi engedélyében 
jelölni kell. 
A rendszámtábla utángyártása korlátozás nélkül 
engedélyezhető. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Járási Hivatal, kormányablak 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

326/2011. (XII.28.) kormányrendelet 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,  

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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általános kötelezettségeket. 

 

22. Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes 
eredetiségvizsgálati nyilvántartásból 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelmét. Be kell mutatni a 
jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló 
igazolást, amelyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet 
végző vizsgálóállomáson kapott. Amennyiben ez nem áll 
rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy 
üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat 
bemutatása szükséges. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

2400 Ft 

Alapvető eljárási szabályok: Amennyiben az ügyfél a járművére előzetes 
eredetiségvizsgálatot végeztetett el, és arról a hatósági 
bizonyítvány részére már kiadásra (kézbesítésre) került, 
azonban szüksége lenne a hatósági bizonyítványból több 
példányra, arról másolatot kérhet (díj ellenében). A 
kérelem benyújtásakor szükséges megadni az elvégzett 
eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatokat 
(a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy 
alvázszáma), a kérelmező neve és címe. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Elsőfokú közlekedési igazgatási hatóságként a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
jár el. A kérelmet elsődlegesen a kérelmező terjesztheti 
elő (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését 
kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), 
továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy 
üzembentartója, vagy ezek meghatalmazottja. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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rendjéről, 

54/1999. (XII.25.) BM rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról,  

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   

301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes 

eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól  

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

igazgatási hatósági eljárások díjairól  

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

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 

honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

23. Ügytípus megnevezése: Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő 
kivonása iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a rendszámtáblát (kivéve a jármű eltulajdonításának 
esetén) 

- kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat (pl. két 
nyelvű adás-vételi szerződés) 

- a jármű törzskönyve 

- jármű forgalmi engedélye 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft, mely az eljárás 
megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás 
útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg bankkártyával fizethető. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési 
igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való 
bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra 
történő forgalomból kivonására: 

- annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön 
történt eltulajdonítása, 

- külföldre történő letelepedés, tartós külföldi 
tartózkodás, 



 

85 

- annak külföldre történő értékesítése, 

- annak muzeális előminősítése, 

- versenyjárművé történő átalakítása, vagy 

- a külföldi fegyveres erő állományának tagja 
magyarországi szolgálati helye megszűnése esetén. 

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból 
kivonása során – a hatósági jelzés visszavonásával és a 
járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg – 
a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve 
vissza kell adni, a hatósági jelzést a Nyilvántartónak 
selejtezés céljából meg kell küldeni. 

A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem 
közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, az 
eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság 
nyilvántartásba vétele napjától számított öt év. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje):  A jármű tulajdonosa személyesen, vagy meghatalmazott 
útján jelentheti be a közlekedési igazgatási hatóságnál, a 
kormányablaknál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
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előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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 

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

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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24. Ügytípus megnevezése: Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft, mely az eljárás 
megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás 
útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg bankkártyával fizethető. 

Alapvető eljárási szabályok: A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben 
tartó – aki egyben a gépjármű törzskönyvével is 
jogszerűen rendelkezik – kérelmére a közlekedési 
igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való 
bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból 
történő kivonásáról. 

A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása 
esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben 
meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra 
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bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A 
kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem 
benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól 
számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten 
meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő 
időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont 
nem vehető nyilvántartásba. 

Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes 
hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták, továbbá, ha 
a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a 
gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett 
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. (Törzskönyvvel 
jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni a 
pénzügyi intézményeket, a gépjármű-kereskedőket, a 
zálogjogosultat vagy más olyan természetes személyt, 
gazdálkodó szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet 
a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe 
helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból 
megállapítható.) 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be a 

közlekedési igazgatási hatóságnál. 

A tulajdonos-üzembentartó kérelmét elektronikus úton is 

benyújthatja. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben 
tartó – aki egyben a gépjármű törzskönyvével is 
jogszerűen rendelkezik – kérelmére a kormányablakban 
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határidő): azonnal intézhető ügy.  

Egyéb esetben az ügyintézési határidő 25 nap.  

Fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon az 
azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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 

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

29/2004. (VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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általános kötelezettségeket. 

 

25. Ügytípus megnevezése: Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

- bontási átvételi igazolás személygépkocsi (M1), 
legfeljebb 3.500 kg össztömeget meg nem haladó 
tehergépkocsi (N1), valamint a motoros triciklinek nem 
minősülő háromkerekű gépjármű kivonásához,  

- egyéb jármű esetében az ügyfél nyilatkozata annak 
ismételt belföldi forgalomba helyezési szándékának 
hiányáról 

– forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla(k) 

Eljárási illetékek (igazgatási Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft, mely az eljárás 
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szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás 
útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg bankkártyával fizethető. 

Alapvető eljárási szabályok: A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére 
véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:  

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 
kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő 
háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás 
alapján; 

- egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi 
forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. 

Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására 
bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű 
hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a 
közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. 

 

A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi 
igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása 
esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából 
megküldi a Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a 
törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, 
valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának 
járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg 
egyszerűsített határozattal visszavonja. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 A jármű tulajdonosa, vagy meghatalmazottja nyújthatja 

be bármely közlekedési igazgatási hatóságnál, 

kormányablaknál. 

 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 
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Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő: 25 nap. 

Ha az ügyfél a kérelem benyújtásakor az azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt 
biztosítja, akkor a kormányablakban azonnal intézhető 
ügy. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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 

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

29/2004. (VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

26. Ügytípus megnevezése: Közúti közlekedési nyilvántartásból történő 
adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás 
esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló 
okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes 
adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás 
törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi 
kötelezettségvállaláson alapul. 

Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását 
korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát személyesen vagy 
meghatalmazott képviselője útján a közlekedési 
igazgatási hatóságnál írásban teheti meg, valamint 
elektronikusan is előterjesztheti. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását 
korlátozó nyilatkozatát személyesen vagy 
meghatalmazott képviselője útján megteheti a 
közlekedési igazgatási hatóságnál írásban. 

A kérelem ezen kívül benyújtható elektronikus 

azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján. 

Ha az érintett személy kérelmét így nyújtja be, akkor az 

eljárás automatikus döntéshozatal útján kerül 

lefolytatásra.  

A nyilatkozat visszavonásig érvényes. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kormányablakban azonnal intézhető ügy. 

Fellebbezés nincs. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs formanyomtatvány.  A nyilatkozat adattartalma a 
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII.29.) Korm. 
rendelet szerint: 

„ A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított 
jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban 
tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt 
célokon túl való felhasználásához, illetve (közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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kutatás) célból történő kiadásához. Tudomásul veszem, 
hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban 
bármikor visszavonhatom.” 

A benyújtandó kérelemnek kötelező tartalmi elemei 
vannak.  Az érintett: 

családi neve: 

utóneve(i): 

anyja születési családi neve: 

születési neve: 

személyi azonosítója (volt személyi szám) 

aláírása 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 

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 

513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 

rendjéről 

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

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról, 

a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. 

rendelettel egységes szerkezetben 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

27. Ügytípus megnevezése: Közúti közlekedési nyilvántartásból történő 
adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 
visszavonása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyes adatok igazolására alkalmas érvényes okmány 

(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői 
engedély, útlevél) 

lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági 

igazolvány  

képviseleti eljárás esetén eredeti vagy hitelesített 

meghatalmazás 

Eljárási illetékek (igazgatási Az eljárás díj- és illetékmentes. 
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szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Alapvető eljárási szabályok: Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes 
adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás 
törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi 
kötelezettségvállaláson alapul. 

Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását 
korlátozó vagy tiltó nyilatkozatának visszavonását 
személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a 
közlekedési igazgatási hatóságnál írásban teheti meg, 
valamint elektronikusan is előterjesztheti. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását 
korlátozó vagy tiltó nyilatkozatának visszavonását 
személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján 
megteheti a közlekedési igazgatási hatóságnál írásban. 

A kérelem ezen kívül benyújtható elektronikus 

azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján. 

Ha az érintett személy kérelmét így nyújtja be, akkor az 

eljárás automatikus döntéshozatal útján kerül 

lefolytatásra.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kormányablakban azonnal intézhető ügy. 

Fellebbezés nincs. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs formanyomtatvány.  A nyilatkozat adattartalma a 
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII.29.) Korm. 
rendelet szerint: 

„Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról vagy 
korlátozásáról 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított jogom 
alapján tett adatszolgáltatást korlátozó (/tiltó) 
nyilatkozatomat visszavonom.” 

A benyújtandó kérelemnek kötelező tartalmi elemei 
vannak.  Az érintett: 

családi neve: 

utóneve(i): 

anyja születési családi neve: 

születési neve: 

személyi azonosítója (volt személyi szám) 

aláírása 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 

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 

513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 

nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 

rendjéről 

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

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról, 

a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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rendelettel egységes szerkezetben 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

28. Ügytípus megnevezése: Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a 
lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges - igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

http://www.magyarorszag.hu/
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dokumentumok, okmányok: - személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
okirat 

- a jármű forgalomban tartásához szükséges, 
jogszabályban előírt feltételek igazolása (a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a 
mentességről szóló igazolás, műszaki érvényesség) 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft, mely az eljárás 
megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás 
útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg bankkártyával fizethető. 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelemre ideiglenesen kivont jármű tulajdonosa vagy 
üzemben tartója az ideiglenes kivonás során 
megállapított határidő lejárta előtt kérelmezheti a jármű 
ismételt forgalomba helyezését, amennyiben a jármű 
forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt 
feltételek fennállnak.  

Amennyiben az eljárásban megállapítást nyer, hogy a 
jármű ismételt forgalomban tartásához szükséges 
feltételek fennállnak, a közlekedési igazgatási hatóság a 
járműnyilvántartásba tett bejegyzés hatályát 
megszünteti, és erről a kérelmezőt értesíti. A jármű a 
megszüntetés nyilvántartásba való bejegyzésének 
napjától vehet részt a közúti forgalomban. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 A kérelem személyesen, vagy meghatalmazott útján 

nyújtható be a közlekedési igazgatási hatóságnál. 

A tulajdonos-üzembentartó kérelmét elektronikus úton is 

benyújthatja. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 



 

101 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben 
tartó – aki egyben a gépjármű törzskönyvével is 
jogszerűen rendelkezik – kérelmére a kormányablakban 
azonnal intézhető ügy. 

Egyéb esetben az ügyintézési határidő 25 nap.  

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 
benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 
50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 
kell megfizetni. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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 

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

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

29. Ügytípus megnevezése: Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

http://www.magyarorszag.hu/
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okirat 

- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat 
eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az 
nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, 
magyar nyelvű fordítását, 

- a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a 
kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak 
hiteles fordítását, 

- a jármű külföldi hatósági engedélyét (nem harmonizált 
forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által 
hitelesített másolati példánya, vagy a harmonizált 
forgalmi engedély I. és II. része), és jelzéseit, 

- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolása 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 10.900,- Ft, mely az eljárás 
megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás 
útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg bankkártyával fizethető. 

Alapvető eljárási szabályok: A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott 
használt jármű forgalomba helyezésének 
kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell 
végezni, kivéve egy korábban már másik EGT-
tagállamban nyilvántartásba vett jármű újbóli 
nyilvántartásba vételéhez, ha az ügyfél csatolta a 
harmonizált forgalmi engedély I. továbbá - ha ilyet 
kiállítottak - II. részét, vagy a nem harmonizált forgalmi 
engedélyt, ha annak adattartalmát igazolták. 

Az ügyfél kérelmét a közlekedésigazgatási hatóság 
rögzíti és elektronikus úton továbbítja a 
Belügyminisztérium (Nyilvántartó) felé. Az ügyfél 
kérelmét a Belügyminisztérium határozattal bírálja el és a 
döntést postázza az ügyfél részére. A 
Belügyminisztérium határozata a jármű forgalomba 
helyezése során benyújtandó okirat.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

 A kérelmet a jármű tulajdonosa, vagy képviselője 

személyesen nyújthatja be a közlekedési igazgatási 

hatóságnál. 

 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 



 

104 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő 25 nap. Az ügyintézési 
határidőbe nem számít bele a külföldi jogsegély 
időtartama, amelynek keretében a hatóság a külföldi 
hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és 
nemzetközi körözési nyilvántartásokban ellenőrzi a 
járművet, így ennek függvényében hosszabb lehet. 

 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
- 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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 

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

29/2004. (VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 
hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 

30. Ügytípus megnevezése: Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából 
egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 

Tiszafüredi i Járási Hivatalhoz tartozó települések: 

Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály: 

Tiszafüred, Fő utca 1.  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát 
igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 
meghatalmazás, 
- jogi személy esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta, 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

http://www.magyarorszag.hu/


 

106 

okirat 

- az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot.  

- kérelem 

- díj megfizetését igazoló dokumentum 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt 
adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft. 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt vagy 
eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási 
cél alapját képező – az érintett és közötte fennálló – 
kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja. A kérelmet 
személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vagy 
postai úton írásban lehet benyújtani, illetve az 
adatszolgáltatás közvetlen hozzáféréssel is igényelhető. 

A nyilvántartásból a közlekedési igazgatási hatóságtól 
egyedi adatszolgáltatás igényelhető. Ha a közlekedési 
igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi adatigénylés az 
okmánytárból történő adatszolgáltatásra is irányul, a 
közlekedési igazgatási hatóság a szükséges iratokat 
megkeresés útján a Nyilvántartótól szerzi be. 

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet jogának vagy jogos érdekének érvényesítése 

érdekében. A kérelemnek tartalmaznia kell az 

adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, 

valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához 

elégséges adatokat. 

 

A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos 

(üzemben tartó): 

természetes személyazonosító adatát, 

lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére 

székhelyét, telephelyét, 

állampolgárságát (hontalanságát), 

a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet 

- megnevezését, 
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- székhelyének (telephelyének) címét 

- cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát, 

tulajdonjoga és üzembentartói joga kezdetének, 

valamint megszűnésének időpontját. 

 

Továbbá tartalmazza a jármű 

- azonosító és műszaki adatait, a műszaki érvényesség 

időtartamának végét vagy a műszaki alkalmatlanságának 

tényét, valamint motorkódját, 

- forgalomban tarthatóságának feltételeit, 

- forgalmazási korlátozására vonatkozó adatokat, 

ideértve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 

által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 

végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is, 

- a járműokmányok és a hatósági igazolványok, 

bizonyítványok, tanúsítványok okmányazonosító jelére, 

kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, 

- járműokmányainak és hatósági jelzésének az 

elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb 

okból történő érvénytelenségére, megtalálására, 

megkerülésére, vonatkozó adatokat, 

- az állandó forgalmi engedély okmány, illetve az 

állandó rendszámtábla tekintetében a figyelmeztető 

jelzés kezelésével kapcsolatos, jogszabályban 

meghatározott adatait, valamint 

- kilométerszámláló műszere által jelzett értéket 

(kilométeróra-állást) és a kilométeróra-állás rögzítésének 

időpontját, 

kerékpárszállító eszközre kiadott különleges 

rendszámtáblájának adatait. 

A közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó 
vizsgálja az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának 
megfelelőségét, a kérelem tárgyának azonosításához 
elégséges adatok meglétét, a jogszabályban 
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj (a 
továbbiakban: díj) befizetésének igazolását. 
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési 
igazgatási hatósághoz nyújtható be. Ha a közlekedési 
igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi adatigénylés az 
okmánytárból történő adatszolgáltatásra is irányul, a 
közlekedési igazgatási hatóság a szükséges iratokat 
megkeresés útján a Nyilvántartótól szerzi be. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:30 

Szerda: 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban legfeljebb 8 
nap. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének 
benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, 
amikor a határozatot az ügyféllel közölték. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyek intézését segítő útmutatók, tájékoztatások 
elérhetők a www.magyarorszag.hu, illetve a 
www.kormanyablak.hu oldalon, továbbá a 1818 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Adatszolgáltatást kérő lap adattartalma a közúti 
közlekedési nyilvántartás működéséről és az 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII.29.) Korm. 
rendelet szerint: 

A kérelmező neve: 

címe: 

képviselőjének neve: 

 A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatása 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyablak.hu/
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esetén: 

Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok: 

Az adatfelhasználás célja: 

Az adatkérés jogalapja: 

Az adatszolgáltatás teljesítésének formája:  

1.    online  

2.    számítástechnikai eszköz  

3.    papír 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

A jármű gyártmánya, típusa, színe, a kilométerszámláló 
műszere által jelzett érték (kilométeróra-állás), és a 
kilométeróra-állás rögzítésének időpontja, a forgalomból 
kivont állapot ténye, valamint a körözés ténye az 
adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül 
nyilvánosan, közvetlenül elektronikus úton is 
lekérdezhető a www.nyilvantarto.hu oldalon a 
gépjárműadat-lekérdező menüpontból. 

www.nyilvantarto.hu, www.magyarorszag.hu, 1818 
telefonos ügyfélszolgálat, kormányablak 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról  

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  

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 
rendjéről  

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

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési 
nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról 

 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon, a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, 

http://www.nyilvantarto/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  Az eljárás 
valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a 
többi résztvevővel együttműködni. Az ügyfél és az 
eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 
vélelmezni kell. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL törvény határozza meg a hatósági eljárás szabályait, 
így az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő 
általános kötelezettségeket. 

 


