
 
Gépjárm ű igazgatási ügyek  

 
 
 

1. Gépjárm ű eladás bejelentése  
 
 

Gépjárm ű tulajdonjogában bekövetkezett változást a járm ű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új 
tulajdonosnak (vev ő) is be kell jelentenie az okmányirodában. 

• A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erej ű magánokirat (vagy 
közokirat) eredeti  példányának benyújtásával vagy annak másolata postai vagy elektronikus úton 
történő megküldésével a változástól számított 8 napon belül . 

• A közlekedési igazgatási hatóság a 304/2009.(XII.22.) Korm. rendelete szerinti adattartalmú teljes 
bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a 
nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi. 

• A tulajdonjog-átruházás  ténye és időpontja a járműnyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a 
bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. 

• Az új tulajdonos  a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító 
erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban 
meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül . 

 

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy annak másolata alapján az eladás 
bejelentésének tényét és időpontját a nyilvántartásban rögzíti. Ha a jármű új tulajdonosa bejelentési 
kötelezettségét nem teljesíti, a járművet a hatóság hivatalból kivonja a forgalomból. 

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. 

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott 
személy járhat el. 

 

Szükséges iratok  

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez cs atolni kell : 

• a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - tanúk közreműködése esetén az 
okiraton feltüntetve két tanú olvashatóan leírt nevét, lakóhelyét (címét), ezt követően a saját kezű 
aláírásukat - (vagy a tulajdonszerzést igazoló közokirat) eredeti példányát a teljes bizonyító erejű 
magánokirat kötelező tartalmi elemei. 

• a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének a meghatározása 

• a jogügylet tárgyát képező azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmány adatai 

• a felek természetes azonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési 
családi és utóneve,) állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságot igazoló okmány 
típusa, sorszáma, lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, 
címjegyzék-illetve nyilvántartási száma 

• a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-
átvételének a ténye, időpontja 

• a járműnek a vevő birtokába kerülésének az időpontja valamint a birtokba vételkor a kilométer 
számló műszer által jelzett érték (kilométeróra állás)   

• a tulajdon jog hatályba lépésének időpontja 

• a felek nyilatkozata, mely szerint teljesítik bejelentési kötelezettségüket az előírt határidőn belül 

• a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő 
joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 
teljesítésének jogkövetkezményeit 

A járm űvek tulajdonjog-változásának (átírás) nyilvántartás ába vételéhez szükséges okmányok 



A kérelemhez csatolni kell  a régi típusú forgalmi engedélyek esetében : 

• a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt 
• a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást 
• a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot 
• a Műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából 

megállapítható 
• ha az új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke 

igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 
 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni  a következ ő okmányokat:  
 

• a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást 
• az előzetes eredetvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot 60 napnál nem régebbi 
• a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást 
• az ügyfél azonosító okmányt 
• a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében, a jármű tényleges 

tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását 
 

A kérelemhez csatolni kell  a következ ő okmányokat, az  új típusú forgalmi engedélyek esetében   

• a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyét 
• a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket 
• a forgalmi engedélyt, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító okiratot 
• a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot 
• a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából 

megállapítható 
• ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke 

igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást 
 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni  a következ ő okmányokat:  
 

• a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást 
• az előzetes eredetvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot 60 napnál nem régebbi 
• a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást 
• az ügyfél azonosító okmányt 
• a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében, a jármű tényleges 

tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet esetén szükséges:  

• eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazás) 

• az eljáró természetes ügyfél-azonosító okmánya (ha van) 

 

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:  

• teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 

 
 
Költségek  
Forgalmi engedély illetéke: 6000 forint 
Törzskönyv illetéke: 6000 forint 
Új rendszámtábla kiadásának díja: 
(1 pár általános rendszámtábla) 

8500 forint 

Érvényesítő címke díja: 585 forint 
 

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke 1990 évi XIII. törvény alapján 

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 hajtómotorjának teljesítménye (kW) Jármű gyártástól számított kora 

 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. 

A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók 
tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 
120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. 

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése 
esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. 

 
Ügyintézési id ő: 

A tulajdonjogban történő változás nyilvántartásba vétele fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan 
kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. 

Érdemes tudni!  

Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a járművön, akkor az eladás bejelentés a ténye teljes 
bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be a 
nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja. 

Ha a magánokirat a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor a közlekedési igazgatási 
eljárásban nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. A tulajdonjog változás ténye a 
nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. 

Az új tulajdonos bejelentése (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) azért is fontos, mert az fizeti az 
önkormányzat felé az egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban 
üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

A jármű elidegenítése (adásvétel, ajándékozás) esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt, a már 
korábban felhasznált járműkísérő lapot a jármű jogszerű megszerzőjének (vevő, megajándékozott) át 
kell adni. 

 



 
2. Forgalomba helyezés esetén  
 
A gépjárm ű csak akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha az t 

• forgalomba helyezték vagy 
• engedélyezték ideiglenes forgalomban tartását 

Jármű forgalomba helyezése  a járműnyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az 
új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg. 

Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése  az ideiglenes forgalomban tartási engedély, és 
az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával történik. 

 
3. Forgalomból történ ő kivonás  
 
I. ideiglenes kivonás esetén a járművet a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra 
lehet kivonni a forgalomból. 
A jármű ideiglenes kivonása esetén a kérelem benyújtásakor az ügyfélnek be kell bemutatni:  
 

• a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást 
• az ügyfél-azonosító okmányt 

 
II. átmeneti id őszakra történ ő kivonás esetén az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a hatóság intézkedik a 
jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására, ha 

• a járművet eltulajdonították 
• az üzembentartó / tulajdonos külföldön telepedik le, vagy tartósan külföldre távozik 
• a járművet külföldre értékesítették 
• a jármű muzeális előminősítése esetén (Muzeális Minősítő Bizottság igazolás) 
• a versenyjárművé történő átalakítás esetén (Műszaki Adatlap) 

 
A kérelemhez csatolni kell : 

• a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét 
• a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát 

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : 

• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került 
• a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást 
• az ügyfél-azonosító okmányt 

 
III. végleges kivonás esetén az ügyfél kérelmére a hatóság véglegesen kivonja a járművet a forgalomból 

• a bontási átvételi igazolás alapján személygépkocsi, legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi, 
valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén (M1; N1 kategória). 

• bontási igazolás alapján személygépkocsi, legfeljebb 3500 kg össztömegű 

• egyéb járműfajta esetén bontási átvétel igazolás nélkül, ha annak ismételt belföldi forgalomba 
helyezési szándéka nem áll fenn. 

 

A kérelemhez csatolni kell : 
• bontási átvételi igazolás 
• rendszámtáblát 
• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került 
• a jármű forgalmi engedélyét 

 
 
 
 



A kérelemhez be kell mutatni : 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást 
• az ügyfél-azonosító okmányt 

 
A nem bontási átvételi igazoláshoz kötött járm űvek forgalomból történ ő végleges kivonása esetén 
 

A kérelemhez csatolni kell : 
• a rendszámtáblákat 

 
A kérelemhez be kell mutatni : 
• a jármű forgalmi engedélyét 
• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást 
• az ügyfél-azonosító okmányt 

 
3. Műszaki változások bejelentése  (pl. műszaki vizsga, vonóhorog bejegyzése, betelt forgalmi  

engedély cseréje, átalakítási engedélyek bejelentés e): 
 

• forgalmi engedély 
• új típusú forgalmi engedélynél, olyan adatváltozásnál, amely szerepel a törzskönyvön cserélni kell 
• műszaki vizsgalap, hátsó rendszámtábla bemutatása az okmányirodában, ha vizsgabejegyzés is 

lesz 
• átalakítási engedélynél a Közlekedési Főfelügyelet határozata 
• 6000.-Ft forgalmi engedély illeték, ha nem lesz törzskönyv-csere, 12000,-Ft illeték, ha a törzskönyvet 

is cserélni kell 
• műszaki érvényességet igazoló címke díja 585- Ft  
• az ügyfél-azonosító okmány 
• szükség szerint Vámhivatali határozat a regisztrációs díj megfizetéséről. 

 
4. Banki, pénzügyi korlátozások, záradékok törlése  
 

Opciós (terhelési és elidegenítési) záradék törlése : 
• forgalmi engedély 
• banki törlési engedély okmányirodának címezve 
• az ügyfél-azonosító okmány 
• 2300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj  

           
5. Lízing illetve tartós bérleti szerz ődés megszüntetése  

 
• forgalmi engedély 
• törzskönyv 
• banki engedély a tulajdonjog törléséhez 
• az ügyfél-azonosító okmány 
• 2000.- Ft illeték (forgalmi engedély és törzskönyvcsere szükséges!) 
• szükség esetén illeték fizetése kW után     

 
 



Vezetői engedély ügyek 
 
Az alapilleték:  

• 62 éves korig 4000 Ft 
• 62 év felett 1500 Ft 
• ha az egészségügyi alkalmassági vélemény 1 év, vagy annál rövidebb időtartamra szól 1500 Ft 
• vezetői engedély cseréje esetén, ha az egészségügyi alkalmasság 1 éven belül lejár, 1500 Ft 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 
 

I. ha a vezetői engedély lejárt, annak cseréje esetén:  
• egészségügyi alkalmassági vélemény (orvosi igazolás) 
• ügyfél- azonosító okmány 
• korábban kiadott vezetői engedély 
• illeték megfizetésének igazolása 
 
II. kategória b ővítés esetén:  
• ügyfél- azonosító okmány  
• korábban kiadott vezetői engedély 
• illeték megfizetésének igazolása 

 
III. első vezetői engedély kiadása esetén:  
• orvosi igazolás 
• ügyfél- azonosító okmány  
• illeték megfizetésének igazolása 
 
IV. a vezetői engedély elvesztése és annak eltulajdonítása eset én:  
• ha van rendőrségi jegyzőkönyv 
• ügyfél- azonosító okmány  
• illeték megfizetésének igazolása 
 
 

MINDEN ESETBEN AZ ALAPILLETÉK DÍJA ÉRVÉNYES KORTÓL FÜGGŐEN! 
 
 



A közúti közlekedésigazgatási tevékenységek hatóság i díaji  
a 29/2004 (VI.16.) BM rendelet alapján a következ ők 

 
• A külföldr ől származó  és belföldön forgalomba helyezendő használt járm űvek 

származásának ellen őrzése: 10 900 Ft  

• a forgalomból hivatalból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba 
helyezése: 10 900 Ft  

• a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, 
pótlása: 4 800 Ft  

• a forgalomból  kérelemre történő ideiglenes , átmeneti  és végleges  kivonás , valamint  az 
ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése : 2 300 Ft 

• záradék elrendelése, törlése , ha nem kell forgalmi engedélyt, törzskönyvet kiállítani: 2 300 Ft 

• egyéb, okmánykiállítással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes 
forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem: 2 300 Ft 

• indítási napló pótlása, hitelesítése: 3 500 Ft 

• ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása: 3 500 Ft 

• a jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása: 2 400 Ft 

• általános rendszámtáblákér t és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért 
fizetendő díj: 1 pár  rendszámtábla esetén: 8 500 Ft; 1 db rendszámtábla esetén: 5 500 Ft 

• Ideiglenes rendszámtábláért  (külön jogszabályban meghatározott). valamint ideiglenes 
behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblák esetén 
(V, Z, CD, E): 1 pár  rendszámtábla: 13 000 Ft; 1 db: 8 500 Ft 

• Egyéb különleges rendszámtáblákért: 1 pár: 15 000 Ft ; 1 db 8 500 Ft 

• „E” típusú , négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért : 
1 db rendszámtábla díja: 3 500 Ft 

• Egyénileg kiválasztott rendszámtábla  kiadásának, jogosítottjának személyében történő 
változásának engedélyezése: 112 450 Ft 

• Egyedileg el őállított rendszámtábla  kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás 
engedélyezése: 435 000 Ft 

• Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó 
ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 38 000 Ft 

• rendszámtábla után gyártásának  és/vagy típusváltásának engedélyezése: 12 300 Ft 

• Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított 
rendszám európai uniós rendszámként való legyártása: 23 500 Ft 

• Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós 
rendszámként való legyártása iránti kérelem: 56 000 Ft 

• Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica után gyártásának , valamint az 
egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblákhoz tartozó 
regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése: 1 550 Ft 


