Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala
Illetékességi területe:
Országos illetékesség
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
– az okmány eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről
jegyzőkönyv,

szóló

– a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító
igazolás,
– ügyfél-azonosító
okmány
(természetes
személy
esetében
személyazonosításra alkalmas okmány, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező társaság esetén közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányt vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata),
–
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Forgalmi engedély esetén a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, törzskönyv
esetén a jármű tulajdonosa vagy meghatalmazottjuk. Képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazást csatolni kell. Amennyiben a kérelem elektronikus előterjesztésének
feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti
az állandó forgalmi engedély, illetve a törzskönyv pótlását, ha az okmány adataiban
változás nem következett be.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Forgalmi engedély pótlás: 6.000,- Ft
Törzskönyv pótlás: 6.000,- Ft
Az ügyintézés határideje:
Ügyintézési határidő: 25 nap
Ügymenet leírása:
Eltulajdonítás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv vagy feljelentés alapján,
megsemmisülés vagy elvesztés esetén a felvett jegyzőkönyv alapján az eljáró

ügyintéző a nyilvántartásba rögzíti az eseményt, érvényteleníti az okmányt. Az ügyfél
kérelmére a forgalmi engedély pótlásról azonnal elektronikus kérelmet állít elő és új
forgalmi engedélyt.
A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak
sorszámát a Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzé kell tenni, majd
a közzétételt követően lehet kezdeményezni a törzskönyv pótlását. Nem kell pótolni a
törzskönyvet, ha a tulajdonos okirattal tudja igazolni, hogy a járművet értékesítette.
Alapvető eljárási szabályok:
A forgalmi engedély és törzskönyv eltulajdonítását, elvesztését, megsemmisülését,
valamint találását is be kell jelenteni és bevezetni a járműnyilvántartásba.
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
– 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: --

