
19. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok 

A) A kérelemhez csatolni kell: 
1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén 
a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt, 
b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, 

valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 
2. Üzemben tartói jog bejegyzése, illetve változása esetén 
a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot, 
b) az előző forgalmi engedélyt, 
c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra. 
3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén 
a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát, 
b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét 

igazoló határozatot, 
c) a Műszaki Adatlapot, 
d) a jármű forgalmi engedélyét, 
e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, 
f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 
4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén 
a) az engedélyező határozatot, 
b) a Műszaki Adatlapot, 
c) a jármű forgalmi engedélyét, 
d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, 
e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 
5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő forgalomba helyezés esetén 
a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat, 
b) a vámhatóság engedélyét. 
6. Motorcsere esetén 
a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot, 
b) a Műszaki Adatlapot, 
c) a jármű forgalmi engedélyét, 
d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, 
e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 
7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély 

iránti kérelem benyújtása esetén 
a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára 

kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára 
vonatkozó adatokkal, 

b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő 
járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról, 

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, 
d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról 

készült - ügyintéző által hitelesített - másolatot. 
8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén 
a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, 
b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 
9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus 

levélcím bejegyzése esetén: 
a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást, 
b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus 

levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet. 
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 



a) az ügyfél-azonosító okmányt, 
b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolást, 
c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő 

vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, 
d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az 

előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, 
e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya 

alá tartozó gépjármű átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, 
amennyiben az papír alapon kiállításra került, 

f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás megkötésének igazolását, 

g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítő címke 
rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját, 

h) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges 
tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti igazolását. 

 


