
Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható 

 
A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles 

másolati példányát, / számla, vagy adásvételi szerződés/ illetve ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását 

 A jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzését  

 A származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást 

10.900.- Ft  
 

A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes 

forgalomban tartási engedély iránti kérelem 
 
A kérelem benyújtásakor a fentieken kívül be kell mutatni: 

 

 Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlapot 13.000.-Ft  
 E betűjelű ideiglenes rendszámtábla szolgáltatási díját 8.500.-Ft (1 db) 

 Ideiglenes forgalomban tartási engedély szolgáltatási díját 3.500.-Ft 

 Érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt: 585.-Ft 
 
Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány



 
ÚJ JÁRMŰ FORGALOMBA HELYEZÉSE 

 
 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Tulajdonjog jogszer ű megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolati 

példánya, / számla, vagy adásvételi szerződés/ illetve ha az nem magyar nyelven került 

kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is. 

 Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlap  

 Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolása: 12.000.-

Ft  

 Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 Forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lap  

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 8.500.-Ft  

 Érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény: 585.-Ft  

 A külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolás  

 Vagyonszerzési illeték megfizetését igazoló igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt.  
 

Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány



 

KÜLFÖLDRŐL BELFÖLDI ÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL BEHOZOTT HASZNÁLT  
JÁRMŰ FORGALOMBA HELYEZÉSE 

 
Az EGT valamely más országából származó használt jármű 

 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolati 

példánya, / számla, vagy adásvételi szerződés/ illetve ha az nem magyar nyelven került 

kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása 

 A származó tagállam hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi 

engedély, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolata, vagy a harmonizált 

adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya és a külföldi 

hatósági jelzés   
 Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlap  

 Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolása: 12.000.-

Ft 

 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 8.500.-Ft  

 Érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény: 585.-Ft  

 A külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó 

Megfizetéséről szóló igazolás  

 Vagyonszerzési illeték megfizetését igazoló igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt.  
 

Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány 



KÜLFÖLDRŐL BELFÖLDI ÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL BEHOZOTT HASZNÁLT  
JÁRMŰ FORGALOMBA HELYEZÉSE 

 
Származás ellenőrzésre kötelezett, használt jármű 

 

A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolati 

példánya, / számla, vagy adásvételi szerződés/ illetve ha az nem magyar nyelven került 

kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása 

 Harmadik országból származó jármű esetén: külföldi állandó vagy ideiglenes forgalmi 

engedély (törzskönyv) eredeti példánya, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített 

másolata és annak hiteles fordítása, a külföldi hatósági jelzés  
 Az EGT valamely más tagországából származó jármű esetén: a származó ország 

hatósága által kiadott igazolás a nyilvántartásba történő bejegyzés, szereplés tényéről, 

és az okirat amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza   
 A nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát   
 Harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát (ha I: és II. részből áll)  

 Ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak 

másolati példányát és hiteles fordítását, a külföldi hatósági jelzést   
 Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlap  

 Forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolása: 12.000.-

Ft  

 
Amennyiben a jármű ideiglenes forgalomba tartását engedélyezték, a korábban kiadott 

ideiglenes forgalomba tartási engedély valamint E betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
 

Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás 
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozat  

 kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 8.500.-Ft  

 érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény: 585.-Ft  

 a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolás  

 vagyonszerzési illeték megfizetését igazoló igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt.  
 

Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány 



NÉGYKEREKŰ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁROK TULAJDONJOG  
VÁLTOZÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat / számla, vagy adásvételi szerződés/  

 A járműhöz korábban kiadott igazolólap  

 Igazolólap díja: 4.800.-Ft  

 

 Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 Előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat/ 60 napnál nem régebbi/  

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 
Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány



NÉGYKEREKŰ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁROK FORGALOMBA HELYEZÉSE 
 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlap  

 tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat / számla, vagy adásvételi szerződés/  

 igazolólap díja: 4.800.-Ft  

 képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni 

 

 regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás  

 új vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén Járműkísérő lap  

 kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: 3.500.-Ft  

 
Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány 



M BETŰJELŰ IDEIGLENES RENDSZÁMTÁBLA HASZNÁLATA ÉS IDEIGLENES  
FORGALOMBAN TARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 Az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt rendszámtáblák darabszámára, gyártmányára, 

típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal 

 Ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő 

járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról  

 Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban 

meghatározott regisztrációs igazolás 

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás  

 A mezőgazdasági erőgép gépkönyve, típusbizonyítványa vagy a közlekedési hatóság 

által kiállított Műszaki Adatlap  

 M betűjelű rendszámtábla kiadása és használatának engedélyezési díja: 19.500.-Ft 

tartalmazza az ideiglenes forgalmi engedély és az indítási napló díját is.  
 

Személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány 
 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány 

 
 


