JÁRMŰ ÜGYEK
ÁLTALÁNOS

TÁJÉKOZATÓ

Illetékek, díjak
A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért, pótlásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni
(csekken: Magyar Államkincstár).
Lassú jármű és a lassú jármű pótkocsi igazolólapjának kiadásáért, pótlásáért 4800 forint díjat
kell fizetni (csekken: Önkormányzat).
A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő vagyonszerzési illeték mértéke
(1990.évi XCIII. Törvény 24 §-a szerint) :
1. a hajtómotor hengerűrtartalmának minden cm3-e után 18 forint,
2. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó
hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,
3. a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármű esetében a hajtómotor
teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 800 forintot,
4. Wankel motorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e
után 36 forint.
5. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén ha a pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22000 forint
(csekken: APEH).
Gépjármű tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a
haszonélvezeti jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
A műszaki érvényesítő címke kiadása, pótlása 585 forint (csekken: Önkormányzat).
Kérelemre történő forgalomból való kivonás (ideiglenes, átmeneti, végleges) díja 2300 forint.
Ideiglenes forgalomból való kivonás megszüntetésének díja 2300 forint. (csekken:
Önkormányzat)
Záradék elrendelése, törlése (ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani) valamint
egyéb okmánykiadásával nem járó változások iránti kérelem esetén 2300 forintot kell fizetni
(csekken: Önkormányzat).
A külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának
ellenőrzése 10900 forintba kerül (csekken: KEK KH).
Forgalomból történő kivonás elrendelése (hivatalból való kivonás) esetén a jármű forgalomba
helyezése 10900 forint (csekken: Önkormányzat).

A rendszámtáblával kapcsolatos díjak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

egy pár általános rendszámtábla: 8 500 forint, 1 db általános rendszámtábla. 5500 forint
rendszámtábla utángyártásának és/ vagy típusváltásának engedélyezése 12300 forint
egy pár különleges rendszámtábla: 15000 forint,
egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112450 forint,
egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435000 forint,
kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá
tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 38000 forint
7. egy pár ideiglenes rendszámtábla (V; Z; CD; E): 13000 forint, (csekken: KEK KH).
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla (zöld rendszám) használatának engedélyezésével
kapcsolatos díjak:
1. Kiadása, használatának engedélyezése 19500 forint (csekken: KEK KH)
2. Használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 forint (csekken: KEK KH).
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása, pótlása 3500 forint (csekken: Önkormányzat).
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A kérelem előterjesztésekor be kell mutatni a
1)
kérelmező:
 Magyar állampolgár esetében érvényes
személyazonosító igazolványát vagy
útlevelét, ill. más személyazonosításra
alkalmas hatósági igazolványát (2001.
január 1. után kiadott jogosítvány);
 Külföldi állampolgár esetében útlevelét
és gazdasági célú letelepedésre jogosító
vízumát, vagy ennek alapján kiállított
tartózkodási engedélyét.
 A személyi azonosítóról és lakcímről
szóló hatósági igazolványt.
 Jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetében
cégbírósági bejegyzés (3 hónapnál nem
régebbi), aláírási címpéldány, ( ha nem
az aláírásra jogusult az ügyintéző) 2)
meghatalmazás,
személyazonosító
okmány.

A jármű ügyintézéshez (külföldről
származó és belföldön forgalomba
helyezendő
használt
járművek
származás ellenőrzése, járművek
forgalomba
helyezése,
járművek
tulajdonjog-változásának
nyilvántartásába vétele, járművek
forgalomból történő kivonása, egyéb
ügyintézés) szükséges bemutatandó,
és csatolandó okmányokat és iratokat
a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet
16. számú melléklete I.-V. pontja
tartalmazza.
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
kiadásának, és használatának feltételeit a
35/2000. (XI.30.) BM rendelet 38/B. § -a és
az 59/A. §-a írja elő.

