
326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 

23. A járművezető, a járműtulajdonos (üzemben tartó) kötelezettségei 

113. § (1) A járművezető köteles a jogszabályban meghatározottakon túl 
a) a járművezetőnek vezetés közben magánál kell tartani a vezetésre jogosító okmányt, 

valamint 
aa) a mozgáskorlátozottak esetén az orvosi alkalmasságára, a vezetési feltételekre vonatkozó 

külön jogszabályban előírt korlátozást tartalmazó mellékletet, 
ab) a pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, vagy annak igazolását is - kivéve a 

közúti közlekedési szolgáltatást személygépkocsival végző járművek vezetőit -, amennyiben a 
pályaalkalmassági minősítés a vezetői engedélyből nem állapítható meg, 

ac) a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltó határozatot, 
b) közúti ellenőrzés során 
ba) a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét, 
bb) a forgalmi engedélyt 

az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni. 
(2) A közúti közlekedési szolgáltatás végzésére jogosító engedély bevonása esetén, vagy annak 

lejártát követő 30 napon belül a 60. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt különleges 
rendszámtáblát az ilyen rendszámtábla kiadására illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 
közlekedési igazgatási hatóságnál selejtezés céljából le kell adni. 

(3) A vezetési jogosultság szünetelése esetén a járművezetésre jogosító okmányt - amennyiben 
annak helyszíni elvételére nem került sor - a hatóság értesítésének kézhezvételét követő nyolc 
napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. 

(4) A vezetői engedély cseréje esetén az új vezetői engedély kézhezvételét követő nyolc napon 
belül a lecserélt vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. 
114. § (1) A közlekedési igazgatási eljárásban az ügyfél a 19. mellékletben meghatározott 

okmányokat mutatja be a közlekedési igazgatási hatóságnál. 
(2) A jármű tulajdonosa köteles az ellenőrző hatóság, illetve a közlekedési igazgatási hatóság 

felszólítására nyolc napon belül a járművet megszemlélésre (vizsgálatra) bemutatni és a 
járművezető személyéről adatot szolgáltatni. 

(3) A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált 
járműkísérő lapot, valamint az 52. § (1) bekezdés d) pontja esetén az eladó által elvégeztetett 
előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot a jármű jogszerű megszerzőjének át kell 
adni. 


