Külföldről importált gépjármű származásellenőrzése
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
– a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat magyar vagy magyar és
idegen nyelvű eredeti vagy hitelesített másolati példánya, illetve, ha az nem
magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvű fordítása,
– a jármű külföldi hatósági engedélye és jelzései,
– az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás,
– a jármű tulajdonosának személyazonosságát igazoló okmány.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A tulajdonos személyesen vagy meghatalmazottja
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Igazgatási szolgáltatási díj: 10.900,- Ft
Az ügyintézés határideje:
Ügyintézési határidő: 25 nap
Ügymenet leírása:
Az okiratokban szereplő adatokat az ügyintéző elektronikus úton nyilvántartásba
veszi. Az ellenőrzés megtörténtét követően a határozat az ügyfél kérelme szerint az
kormányablakban/okmányirodában vagy a kérelem benyújtásakor megadott címen
vehető át.
Alapvető eljárási szabályok:
Származásellenőrzést kell végezni külföldről belföldi üzemeltetése céljából behozott
használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt. Nem kell
származásellenőrzést végezni a négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén, más
EGT államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi
forgalomba helyezését megelőzően, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta 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. részét, valamint a II. részét, feltéve,
hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Ha nincs nem
harmonizált forgalmi engedély, vagy ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II.

részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti példány, a
forgalomba helyezés előtt a származás-ellenőrzést el kell végezni.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
– 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
– 29/2004. (VI.16) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági
eljárások díjairól
– 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügy intézését segítő útmutatók:
www.nyilvantarto.hu
www.kormanyablak.hu
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -Igénybe vehető elektronikus programok letöltése

