Üzembentartó személyének változása

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
– az üzembentartó jog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat a
304/2009. (XII.22) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi elemekkel,
– a korábban kiadott forgalmi engedély,
– az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
meglétét tanúsító igazolás,
– a vagyoni értékű jog megszerzésének illetékét és az eljárási illeték
megfizetését tanúsító igazolás,
– ügyfél-azonosító
okmány
(természetes
személy
esetében
személyazonosításra alkalmas okmány, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező társaság esetén közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott
címpéldány vagy ennek a közjegyző által hitelesített másolata,
– a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén –
gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak – a jármű tényleges tárolási
helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti település jegyzőjének igazolása.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Az üzembentartó bejegyzését a
gépjármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott útján kérheti. Képviseleti
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000,- Ft
Vagyoni értékű jog megszerzésének illetéke (amennyiben nem mentesül az
illetékfizetési kötelezettség alól): az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §ában megállapított vagyonszerzési illeték egynegyede.
A gépjármű üzembentartói jogának 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:
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Pótkocsi vagyonszerzési illetéke: 2.500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt
9.000,- Ft, minden más esetben 22.000,- Ft.
Az ügyintézés határideje:
Ügyintézési határidő: 25 nap
Ügymenet leírása:
Az üzembentartói jog bejegyzéséhez szükséges iratok, okmányok bemutatás után az
eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő, amelynek adattartamát a tulajdonos
aláírásával jóváhagyja és a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül. A forgalmi
engedélyt az ügyintézés befejezésekor azonnal átveheti az ügyfél.
Alapvető eljárási szabályok:
Az üzembentartói jog változását annak keletkezésétől számított 15 napon belül be
kell jelenteni. Az üzembentartói jog bejegyzéséhez csak az új üzembentartó nevére
szóló kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fogadható el. Az üzembentartó
elvégeztetheti a jármű műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes
kivonását vagy ismételt forgalomba helyezését, az üzembentartó adatai változásának
bejelentését, a forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica
pótlását. Az üzemben tartói jog átruházása a törzskönyv jogosítottjának
hozzájárulása nélkül nem vehető nyilvántartásba.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
– 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,
– 326/2011.(XII.22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

– 304/2009.(XII.2.) 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 tartalmi
elemekről,
– 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: --

