
11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez *

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek

1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével

3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

4. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

5. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

visszavonása

6. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

7. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

8. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

9. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

10. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

11. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való 

megszüntetése iránti kérelem

12. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

13. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

14. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

15. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

16. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

17. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

18. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból



19. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával)

20. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával)

21. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi 

engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől 

függően)

22. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, 

törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

23. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák 

esetében)

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével 

együtt

26. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló 

kérelem

27. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem

28. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

31. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 

bevonásával

32. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása


