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Tájékoztató 

  

a Nagyatádi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya hatáskörébe tartozó ügyekről, 

elérhetőségekről, ügyfélfogadásról 

 

Elérhetőségeink:

Cím: 7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1/a. 

E-mail: kormanyablak.nagyatad@somogy.gov.hu 

 

Név Tevékenység Telefon e-mail cím 

Csernela Katalin  osztályvezető  csernela.katalin@nagyatad.gov.hu 

 

Balla Virág 
Borbála 

Közlekedés-igazgatás 

vezetői engedély,  

egyéni vállalkozói engedély 

82/795-261 balla.virag@nagyatad.gov.hu 

Farkas Jácint 
Szilárd 

Közlekedés-igazgatás 

vezetői engedély 

82/795-313 farkas.jacint@nagyatad.gov.hu 

Horváth Mária  Közlekedés-igazgatás 

vezetői engedély 

82/795-312 horvath.maria@nagyatad.gov.hu 

Bogdán Zoltán Útlevél, 
mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, 
lakcímkártya, személyi 
igazolvány, oktatási 
igazolvány   

82/795-259 bogdan.zoltan@nagyatad.gov.hu 

Tratnyek 
Zoltánné  

Útlevél, 
mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, 
lakcímkártya, személyi 
igazolvány, oktatási 
igazolvány, egyéni 
vállalkozói engedélyek, 
KAB ügyek 

82/795-259 tratnyek.zoltanne@nagyatad.gov.hu 
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Tratnyek Aliz 
Petra 

Útlevél, 
mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, 
lakcímkártya, személyi 
igazolvány, oktatási 
igazolvány, egyéni 
vállalkozói engedélyek, 
KAB ügyek  

82/795-311 tratnyek.aliz@nagyatad.gov.hu 

 

Varga Teodóra KAB ügyek 82/795-309 varga.teodora@nagyatad.gov.hu 

Bőhm Vivien KAB ügyek 82/795-309 bohm.viven@nagyatad.gov.hu 

 

 

 

Ügyfélfogadás rendje: 
 

Hétfő:   7.00 - 17.00 
Kedd:   8.00  - 16.30 
Szerda:   8.00 - 16.30 
Csütörtök: 8.00 - 18.00 
Péntek:  8.00 - 16.30 

 
 
Letölthető nyomtatványok: 
 
http://www.kormányhivatal.hu/somogy 
 
Gépjármű iratminta tulajdonos bejegyzéshez 

Gépjármű iratminta üzembetartó bejegyzéshez 

Meghatalmazás közlekedésigazgatási ügyintézéshez 

Meghatalmazás okmány átvételéhez 

Adatszolgáltatást kérő lap polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásából 

Kérelem ideiglenes forgalomba tartási engedély igényléséhez 

Kérelem ideiglenes forgalomba tartási engedély kiadásához E betűjelű rendszám igénylése esetén 

Kérelem közlekedőképesség minősítésére akadálymentesítési támogatáshoz 

Kérelem parkolási igazolvány kiadására 

Kérelem parkolási engedély cseréjére 

Kérelem személyes költségmentesség megállapításához 
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Leggyakoribb ügytípusok: 
 

I. Gépjármű 
 

1. Tulajdonosváltozás 

2. Gépjármű vagy a tulajdonos adataiban történő változások bejegyzése 

3. Forgalomból kérelemre történő ideiglenes kivonás 

4. Pénzintézeti korlátozás (OPCIÓS JOG) törlése 

5. Gépjármű okmány pótlása 

6. Rendszámtábla pótlása  

 

 

II. Vezetői engedély 
 

1. Első vezetői engedély kiadás 

2. Vezetői engedély hosszabbítás (csere) 

 

 

III. Lakcímigazolvány 

IV. Útlevél 

V. Személyazonosító igazolvány 

VI. Egyéni vállalkozói igazolvány 

VII. Diákigazolvány 

VIII. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

IX. Ügyfélkapu 

X.  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben felsorolt ügyekben  

   kérelmek befogadása, tájékoztatás nyújtása  
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I. Gépjármű 
 

1. Tulajdonosváltozás 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető:  
 

Személyesen vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 
 
 

 Forgalmi engedély, törzskönyv (amennyiben a gépjármű rendelkezik törzskönyvvel) 

 Tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti példánya 

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló igazolás 

 Előzetes eredetiség vizsgálatról szóló igazolás 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, adókártya 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál 
nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbejegyzésről (elfogadható a CÉGINFO-ból 
kinyomtatott példány is), aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
megbízás, 

 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, autóbusz és pótkocsi esetén  a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint  a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló 
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása 

 
Az ügyintézés díja: 
 

 forgalmi engedély 6.000. Ft 

 törzskönyv: 6.000. Ft 

 vagyonszerzési illeték az alábbi táblázatnak megfelelően 
 

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonszerzési illetékének a mértéke: 
 

Jármű     Jármű gyártástól számított kora 
hajtómotorjának 
teljesítménye  0-3 év  4-8 év  8 év felett 
  
(kW) 
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 
 
Pótkocsinál, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000. 
Ft, minden más esetben 22.000. Ft illetéket kell fizetni. 
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2. Gépjármű vagy a tulajdonos adataiban történő változások bejegyzése 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 

 személyazonosításra alkalmas okmány, lakcímigazolvány 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében az 
adatváltozást igazoló cégbírósági végzés, aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási 
jogosultságát igazoló megbízás, 

 gépjármű adataiban bekövetkezett változást igazoló irat (pl: műszaki vizsgalap) 

 kötelező felelősségbiztosítás érvényességéről igazolás 
 
Az ügyintézés díja:  
 

 forgalmi engedély 6.000. Ft 

 törzskönyv: 6.000. Ft 
 
 
 

3. Forgalomból kérelemre történő ideiglenes kivonás 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 
 

 forgalmi engedély 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál 
nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbejegyzésről (elfogadható a CÉGINFO-ból 
kinyomtatott példány is), aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
megbízás, 

 
Az ügyintézés díja: 
 

 igazgatási szolgáltatási díj: 2.300. Ft 
 
 
 

4. Pénzintézeti korlátozás (OPCIÓS JOG) törlése 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 
 

 forgalmi engedély 

 bank által kiállított igazolás vagy nyilatkozat 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 
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 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál 
nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbejegyzésről (elfogadható a CÉGINFO-ból 
kinyomtatott példány is), aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
megbízás, 

 
Az ügyintézés díja: 
 

 igazgatási szolgáltatási díj: 2.300. Ft 
 
 

 
5. Gépjármű okmány pótlása 

 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen, vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 
 

 forgalmi engedély vagy törzskönyv 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál 
nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbejegyzésről (elfogadható a CÉGINFO-ból 
kinyomtatott példány is), aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
megbízás, 

 
Az ügyintézés díja: 
 

 forgalmi engedély: 6.000. Ft 

 törzskönyv: 6.000. Ft 
 
 

6. Rendszámtábla pótlása, után-gyártása 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen vagy meghatalmazott útján 
 
Szükséges iratok: 
 

 forgalmi engedély 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál 
nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy a cégbejegyzésről (elfogadható a CÉGINFO-ból 
kinyomtatott példány is), aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 
megbízás, 

 rendőrségi feljelentés esetén a jegyzőkönyv 
 
Az ügyintézés díja: 
 

 igazgatási szolgáltatási díj: 12.300. Ft 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
 

 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) BM. rendelet 
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 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
 

 A közúti közlekedés igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rend 
 
II . Vezetői engedély  
 

1. Első vezetői engedély kiadás 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen  
 
Szükséges iratok: 
 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 

 egészségügyi alkalmassági igazolás 

 vizsgaigazolás 
 
Az ügyintézés díja: 
 

illetékmentes 
 
 

2. Vezető engedély hosszabbítás (csere) 
 

 
Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen  
 
Szükséges iratok: 
 

 Személyazonosításra alkalma okmány, lakcímigazolvány, 

 egészségügyi alkalmassági igazolás 

 korábbi vezetői engedély  
 
Az ügyintézés díja: 
 

 4.000. Ft eljárási illeték  

 1.500. Ft eljárási illeték 62. év felett illetve  é vagy annál rövidebb orvosi alkalmasság esetén 
 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) BM. rendelet 
 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
 
A közúti közlekedés igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 
 
 
 

II. Lakcímigazolvány 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
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személyesen vagy meghatalmazott útján 

 
Szükséges iratok: 
 

 lakcímbejelentő lap 

 régi lakcímigazolvány (amennyiben van), 

 adatváltozást tartalmazó okiratok 

 személyazonosító igazolvány, születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonat 

 EGT tartózkodási engedély 
 
Az ügyintézés díja: 
 

illetékmentes 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
 
A polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. valamint a 
végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 
 
 
 

III. Útlevél 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

személyesen 
 
Szükséges iratok: 
 

 személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány 

 születési anyakönyvi kivonat (személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú, vagy 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló vagy külföldön élő személy esetén) 

 meglévő útlevél 

 18 éven aluliaknál, gondnokság allatt állónál szükséges a törvényes képviselő hatóság előtt tett 
személyes nyilatkozata, vagy teljes bizonyítóerejű magánokirata. 

 kérelmező (gondnokság esetén), szülők, törvényes képviselő személyazonosító igazolványa 

 gondnok, illetőleg gyám kirendelő határozata vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti 
gyámság fennállásáról 

 
Az ügyintézés díja: 
 

 életév alatt 3 éves érvényesség 2.500. Ft 

 6-18. életév között 5 éves érvényesség 2.500. Ft 

 18-70. életév között 5 éves érvényesség 7.500. Ft 

 18-70. életév között 10 éves érvényesség 14.000. Ft 

 70. év felett 10 éves érvényesség 2.500. Ft 

 18. év alatti kiskorú esetében feleződik az igazgatási díj összege, ha van a családba kiskorú 
személy 

 
 
 
Az alapilletéken felül pluszban kell fizetni a gyorsított eljárásért az alábbiak szerint: 
 

 Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint, Budapesten 
átvehető 
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 Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint (Budapesten 
intézhető) 

  
A megsemmisült, elveszett vagy utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új okmányért az 
alapilleték kétszeresét kell megfizetni. Kivétel a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása  
 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
 
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII törvény valamint a végrehajtásáról rendelkező 101/1998. (V.22.) 
Kormányrendelet. 
 
 

IV. Személyazonosító igazolvány: 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 
Személyesen, kivétel: 
 

 A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személynél a törvényes képviselő 
jár el (cselekvőképtelen személy megjelenése is kötelező) 

 Meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező kezelőorvosa igazolása szerint egészségi állapota 
miatt nem képes megjelenni, vagy szabadságvesztés büntetését tölt, vagy kényszergyógykezelt, 
vagy előzetes letartóztatásban van. 

 
Szükséges iratok: 
 
Érvényes személyazonosságot igazoló okmány, ha ezzel nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatni: 
 

 lakcímkártya  

 doktori címet igazoló eredeti diploma 

 magyar állampolgárságot igazoló érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy érvényes magyar 
útlevelet 

 a bevándorolt és a menekült jogállású személynek a bevándorlási engedélyt, illetőleg a 
menekültként elismerését igazoló okiratot, továbbá a lakóhely bejelentéséről szóló igazolást, 

 a törvényes képviselőnek be kell mutatnia a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági 
határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a 
törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. 

 Ha meghatalmazott jár el, csatolni kell 1 db, 3 hónapnál nem régebbi fényképet. 
 
 
Az ügyintézés díja: 
 

illetékmentes 
 

Alkalmazott jogszabályok: 
 
A személyi azonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet 
 
 
 

V. Egyéni vállalkozói igazolvány 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

 Kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton (WEBES ügysegéd): adatváltozás, 
szüneteltetés, tevékenység folytatás bejelentése, 
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 Személyesen: tevékenység megkezdésének bejelentése, tevékenység megszüntetése 
 
Szükséges iratok:  www.nyilvantarto.hu 
 
Az ügyintézés díja:  
 

illetékmentes 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
 
Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szól 2009. évi CXV. törvény 
 
 
 

VI. Diákigazolvány 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 

 személyesen (14 év alatt szülői jelenlét) 
 
Szükséges iratok: 
 

 érvényes személyazonosító igazolvány 

 lakcímkártya vagy születési anyakönyvi kivonat 
 
Az ügyintézés díja:  
 

díj- és illetékmentes 
 
 

VII. Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa 
 

Az ügyintézés kezdeményezhető: 
 
személyesen vagy meghatalmazott útján  
 
Szükséges iratok: 
 

 Meglévő parkolási igazolvány (ha már van) 

 kérelem adatlap  

 személyazonosságot igazoló okmány, lakcímigazolvány  
 
 


