M betűjelű rendszámtábla kiadása

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
– ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt rendszámtáblák, járművek darabszámára
és azonosíthatóságára vonatkozóan,
– ügyfél
nyilatkozata
alkalmasságáról,

a

járművek

biztonságos

közlekedésre

való

– a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott igazolás a
regisztrációs számról,
– kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötésének igazolása,
– a mezőgazdaság erőgép gépkönyve, típusbizonyítványa illetve a közlekedési
hatóság által kiállított műszaki adatlap,
– a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy
hitelesített másolati példánya, és ha az nem magyar nyelven került kiállításra,
annak hiteles, magyar nyelvű fordítása,
– igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti
meghatalmazást csatolni kell.

eljárás

esetén

a

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Igazgatási szolgáltatási díj. 19.500,- Ft, amely tartalmazza a rendszámtábla,
ideiglenes forgalomban tartási engedély és indítási napló díját.
A meghosszabbítás díja: 6.500,- Ft
Az ügyintézés határideje:
Ügyintézési határidő: 25 nap
Ügymenet leírása:
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok bemutatása után az eljáró ügyintéző
elektronikus úton megrendeli a rendszámtáblát és indítási naplót. A rendszámtábla
megérkezése után kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt.

Alapvető eljárási szabályok:
M betűjelű ideiglenes rendszámtábla forgalomba helyezésre nem kötelezett
mezőgazdasági erőgépre adható ki:
– magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek
– magajáró műtrágya és szerves trágyaszóró gépek
– magajáró permetezőgépek
– speciális magajáró eszközhordozó alvázak
– mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép
amelyek tervezési sebességük szerint 25km/óránál gyorsabb sebességgel nem
képesek haladni, vagy típusbizonyítványuk, vagy ennek hiányában a közlekedési
hatóság 25km/órában határozta meg a megengedett legnagyobb sebességüket. A
forgalomból történő részvételkor a rendszámhoz tartozó indítási naplót pontosan
vezetni kell. A rendszám és az engedély 3 évig érvényes és a jogosultság ismételt
igazolása után meghosszabbítható.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
– 29/2004. (VI.16.) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági
eljárások díjairól
– 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

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

