
Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentése, nyilvántartásba 

vétele 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– tulajdonjog változását bizonyító okirat a 304/2009.(XII.22) Korm. rendeletben 

meghatározott tartalmi elemekkel, 

– a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély és törzskönyv, 

– az új tulajdonos által megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

fennállásáról szóló kötvény vagy igazolás, 

– 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági 

bizonyítvány, (nem kell eredetiségvizsgálat a közeli hozzátartozók és a 

házastársak egymás közötti tulajdonjog átruházásakor) 

– műszaki adatlap, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedélyből 

megállapítható, 

– amennyiben új rendszámtábla is kiadásra kerül, a rendszámtábla igazgatási 

szolgáltatási díjának megfizetését tanúsító igazolás, régi rendszámtábla, 

– vagyonszerzési illeték és eljárási illeték megfizetését tanúsító 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), 

– a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – 

gazdasági társaságnak és egyéni vállalkozóknak –a jármű tényleges tárolási 

helyéül szolgáló székhely-telephely szerinti település jegyzőjének igazolása. 

– amennyiben a gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján 

fennálló kezelt vagyonba tartozik, szükséges a bizalmi vagyonkezelői 

minőséget igazoló okirat. 

 

 

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az új tulajdonos személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén 

a meghatalmazást csatolni kell. 



 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000,- Ft 

Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,- Ft 

Vagyonszerzési illeték: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § alapján 

megállapított illeték. 

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű 

hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – 

teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az 

alábbiak szerint: 

Jármű 

hajtómotorjának 

teljesítménye 

(kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

 

 0–3 év 4–8 év 
8 év felett 

 

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 

 

Pótkocsi vagyonszerzési illetéke: 2.500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt 

9.000,- Ft, minden más esetben 22.000,- Ft 

 

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól  a vagyonszerzés, ha 

- egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot 

is) egymás közötti vagyonátruházásából, 

- házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, 

- a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből 

származik, illetve  

- a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és 

tehergépjármű, továbbá a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

gazdálkodó szervezet általi megszerzése  

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és 

ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes 

vagyonátruházási illetékének kétszerese. 



Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: a 29/2004.(VI.16) BM rendelet 2. számú 

melléklete szerinti díj. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Ügyintézési határidő: 25 nap (ha nincs szükség hiánypótlásra, azonnal sor kerül az 

ügyintézésre) 

 

Ügymenet leírása: 

A tulajdonjog változás bejegyzéséhez szükséges iratok, okmányok bemutatása után 

az eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő, amelynek adattartamát a 

tulajdonos aláírásával jóváhagyja és a járműnyilvántartásba rögzítésre kerül. A 

forgalmi engedélyt azonnal átveheti az új tulajdonos, a törzskönyv az általa megadott 

postázási címre érkezik meg. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A jármű tulajdonjogának változására vonatkozó bejelentési kötelezettséget annak 

keletkezésétől számított 15 napon belül kell teljesíteni. A jármű tulajdonjogában 

bekövetkezett változást az eladó 8 napon belül a tulajdonjog változásról készült 

okirat bemutatásával teljesíti, ami történhet személyesen, postai úton, illetve a 

Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül elektronikusan.  

A bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a közlekedési igazgatási 

hatóság értesíti a mulasztásról a mulasztási bírság kiszabása érdekében az 

adóhatóságot.  

A tulajdonjog változásról csak az az okirat fogadható el eredeti példányban, amely 

tartalmazza a 304/2009.(XII.22) Kormány rendeletben meghatározott tartalmi 

elemeket.  

 

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 

– 304/2009.(XII.22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba 

bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változás 

igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási 

eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges tartalmi elemekről 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged


Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu 

www.kormanyablak.hu 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

- 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.kormanyablak.hu/

