
Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható 

 

FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS 

 

Forgalomból történő végleges kivonás  
M1 és N1 kategóriájú valamint motoros tricikli 

 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 bontási átvételi igazolás  

 rendszámtábla  

 jármű törzskönyve  

 jármű forgalmi engedélye  

 képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás 2.300.-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 

 

M1 és N1 kategóriába nem tartozó járművek 

 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 rendszámtábla  

 képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 a jármű törzskönyve  

 a jármű forgalmi engedélye  

 igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás 2.300.-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 



FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS 

 

Forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás 
 
A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 rendszámtábla, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén  

 a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolata  

 képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 a jármű törzskönyve  

 a jármű forgalmi engedélye  

 igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás 2.300.-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 

 
A kérelemben megjelölt indokok igazolására szolgáló okiratok: 

 

 a jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a 

nyomozást elrendeléséről vagy felfüggesztéséről szóló határozat  
 

 a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi 

hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízum  
 

 a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat  

 

 a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása  



FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS 

 

Forgalomból történő ideiglenes kivonás 

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 korábban kiadott forgalmi engedély  

 igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás 2.300.-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 

a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló meghatalmazás 
 


