
Tulajdonos/üzembentartó kérelmére történő ideiglenes forgalomból kivonás 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 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 közjegyző által hitelesített másolata). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Kérelmezheti a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója személyesen vagy 

meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,- Ft 

 

Az ügyintézés határideje: 

Ügyintézési határidő: 25 nap/ automatikus döntéshozatali eljárás 

 

Ügymenet leírása: 

Az eljáró ügyintéző az ügyfél által kért időpontig, ami a kérelem benyújtásától 

maximum 6 hónap lehet, a járműnyilvántartásba bejegyzi a kivonás tényét. Az 

elektronikus úton előállított kérelmet az ügyfél aláírásával jóváhagyja, amiről 

adatlapot kap.   

 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A kérelemre történő kivonás időtartama legfeljebb hat hónap lehet. Az ideiglenes 

kivonás határidejének lejárta után a járművel külön forgalomba helyezési eljárás 

nélkül részt lehet venni a forgalomban, amennyiben annak egyéb (műszaki 

érvényesség, érvényes kötelező felelősségbiztosítás) feltételei fennállnak. A határidő 

lejárta előtt is lehet kérelmezni az ismételt forgalomba helyezést, amennyiben a 

forgalomban tartáshoz szükséges egyéb feltételek fennállnak. Amennyiben a 

gépjármű tulajdonosa, üzemben tartója és a gépjármű törzskönyvével rendelkező 

érintett nem ugyanaz a személy, a hatóság a forgalomból történő kivonásról, 

meghosszabbításról és forgalomba helyezésről határozatot hoz.   

 

 



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 

– 29/2004.(VI.16.) BM. rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági 

eljárások díjairól 

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu 

www.kokrmanyablak.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

Amennyiben a tulajdonos és az üzembentartó személye megegyezik, a kivonás 

elektronikus úton is indítható. Ez esetben automatikus döntéshozatali eljárás 

szabályai szerint jár el a közlekedési igazgatási hatóság. 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.kokrmanyablak.hu/

