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II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok 

1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során 
A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: 
a) a harmadik országból származó jármű esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély 

és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által 
hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy 
azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, 

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében: 
ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, 

szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, 
bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát, 
bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban 

I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy 
bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati 

példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta 
vissza, 

c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes 
forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, 

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, 

e) a Műszaki Adatlapot, 
f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve 

ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. 
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, 
b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyarország területén történt, 
c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, 
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. 

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során 
A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: 
a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi 

engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú 
forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási 
tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, 
feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, 

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, 

c) a Műszaki Adatlapot, 
d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve 

ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. 
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, 
b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyarország területén történt, 
c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, 
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. 

3. Új jármű forgalomba helyezése során 
A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: 
a) a Műszaki Adatlapot, 
b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, 
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve 

ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is, 
d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának 

befizetéséről szóló igazolásokat. 
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot, 
b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, 
c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű 

birtokba vétele a Magyarország területén történt, 
d) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, 
e) az ügyfél-azonosító okmányt, 
f) 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. 

 


