19. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez
III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a
továbbiakban: átírás) szükséges okmányok
1. Régi típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából
megállapítható,
e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke
igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt,
e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.
2. Az új típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,
c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából
megállapítható,
f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke
igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt,
e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

