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19. A törzskönyv 

81. § (1) A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy járműhöz egy időben csak egy 
érvényes törzskönyv tartozhat. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű első forgalomba 
helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet ad ki (16. melléklet). 

(2) A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. 
(3) A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor továbbá a jármű 

vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor 
új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a 
keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni. 

(4) Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell 
tekinteni. 
82. § (1) Harmadik országba Magyarország területét Magyarországon forgalomba helyezett 

járművel - a 74. §-ban meghatározott járművek kivételével - a forgalmi engedélyben feltüntetett 
jogosulton kívül más személy csak annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt hozzájárulásával hagyhatja el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás tartalmazza: a jármű használójának nevét, úti 
okmányának számát, a jármű rendszámát, alvázszámát, a forgalmi engedély jogosultjának nevét, 
aláírását, gazdasági társaság esetében annak cégszerű aláírását, valamint azt az időtartamot, 
amely alatt az országot a járművel elhagyhatja. A hozzájárulást a határátlépés ellenőrzésekor 
felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek. 

(3) A Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármű esetében a (2) bekezdés szerinti 
hozzájárulást a bérleti, illetve a lízingszerződés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az 
üzemben tartó a járművel az ország területét jogosult elhagyni. A szerződést a határátlépés 
ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek. 

(4) A 74. §-ban meghatározott szervek, valamint egyéb állami szervek esetében az írásos 
hozzájárulást a jármű üzemeltetésére feljogosított szerv vezetőjének a gépjármű menetokmányába 
történő bejegyzése pótolhatja. 
83. § (1) A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát 

a közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként 
megjelenő Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzéteszi. 

(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után 
pótolható. 

(3) Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel, vagy törzskönyvvel 
kapcsolatos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható. 

(4) Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra 
alkalmas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető. 

(5) Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a 
tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását 
megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban 
hitelt érdemlően igazolja. 

(6) A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére az (1) bekezdésben meghatározott 
közzétételt követő 15. nap után kerülhet sor. 
84. § (1) A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, az okmányirodai átvételre 

vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az okmányirodában 
személyesen vagy postai úton veheti át. 

(2) Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság 
az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítés 
céljából megküldi. 

(3) A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet 
kiadni. 

(4) A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás által 
meghatározott jogosult részére adható ki. 

(5) A törzskönyv nem adható ki 



a) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendeletben 
meghatározott időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási 
támogatás felhasználásával vette, 

b) a jármű V betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során, 
c) a jármű DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során, 
d) a jármű Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során, és 
e) a négykerekű segédmotoros kerékpárok rendszámtáblával történő ellátása során. 
(6) A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett 

adatfelvétel alapján a törzskönyv „Hivatalos feljegyzések” rovatában feltüntetésre kerül: 
a) az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, 

beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott közterhek alóli mentesség, 
kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással 
vagy kezességvállalással került sor; 

b) a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak; 
c) a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga több személyt is megillet; 
d) az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, ha a jármű forgalomba helyezése, illetve 

tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat 
elvégzése nélkül kerül sor. 
85. § A forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníteni kell. 
86. § (1) A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja: 
a) a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla, 
b) a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek 

kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a 
forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok, 

c) az árverési jegyzőkönyv, 
d) a gyártó számlája, 
e) a jogerős bírói határozat, 
f) a hagyatékátadó végzés, 
g) az ajándékozást igazoló okirat, 
h) az adásvételi szerződés, 
i) a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy 
j) a járműkísérő lap. 
(2) Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is szükséges, azt a közlekedési igazgatási 

hatóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben 
meghatározott - okmány eredeti vagy hitelesített példányát, illetve, ha az nem magyar nyelven 
került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is a kérelemhez csatolni kell. 
87. § (1) A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, 

amelyről törzskönyvet állít ki, ha kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak 
megfelelnek az e rendeletben előírtaknak. 

(2) A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) 
tulajdonjogát a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a 
nyilvántartásba. 

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi 
engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, 
vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos 
feljegyzések” rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani. 

(4) Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet 
elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új 
tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett 
eleget 

a) és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően öt napon belül nem pótolja, 
vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget 
tenni, vagy 

b) és az új tulajdonos személye nem állapítható meg, 
a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a 
nyilvántartásba bejegyzi. 


