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A járm ő forgalomból történ ı ideiglenes kivonása  

Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerően rendelkezı más ügyfél kérelmére a közlekedési 
igazgatási hatóság a jármőnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármő ideiglenes forgalomból történı 
kivonásáról. 
A jármő közúti forgalomból történı ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben 
meghatározott idıtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévı címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a 
kivonás idıtartamát a jármőnyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába. 
Amennyiben a jármő forgalmi engedélye nem áll a kérelmezı tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerően rendelkezı 
ügyfél rendelkezésére, a közlekedési igazgatási hatóság határozatban dönt a jármő ideiglenes forgalomból történı 
kivonásáról. A határozat jogerıre emelkedésétıl számított 8 napon belül a jármő üzemben tartója köteles az ideiglenes 
kivonás tényének bejegyzése céljából a forgalmi engedélyt az eljáró közlekedési igazgatási hatóságnál bemutatni. 
Törzskönyvvel jogszerően rendelkezı ügyfélnek kell tekinteni a pénzintézeteket, gépjármő-kereskedıket, lízingcégeket, 
zálogjogosultat vagy más olyan természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetet, 
akinél/amelynél a törzskönyvet a jármő tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési 
jogot megalapozó okiratból megállapítható. 
 
A forgalomból ideiglenesen kivont jármővel a kivonás idıtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. 
 
Amennyiben a forgalomból történı ideiglenes kivonás idıtartamának lejárata elıtt a jármővel ismételten részt kívánnak 
venni a közúti forgalomban, az üzemben tartónak vagy tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét a közlekedési 
igazgatási hatóságnál a forgalmi engedélybe és jármőnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell 
jelentenie, a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával egyidejőleg. 
 
Ha a jármő közúti forgalomból történı ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerően rendelkezı ügyfél kérelmezte, 
akkor a kérelemben megjelölt idıtartam lejárta elıtti, ismételt forgalomba állását is a törzskönyv jogosítottjának kell 
bejelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál. 
 
A közúti forgalomból történı ideiglenes kivonás idıtartamának lejáratát követıen a jármő a közúti forgalomban külön 
közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek 
megfelel. 
 
 
A járm ővek forgalomból történ ı ideiglenes kivonásához szükséges okmányok  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : 

• a jármőhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, 
• igazgatási szolgáltatási díj befizetésérıl szóló igazolást, 
• ügyfél azonosító okmányt. 

 

A járm ővek forgalomból történ ı kivonása átmeneti id ıszakra  

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármőnyilvántartásba való bejegyzéssel 
intézkedik a jármő átmeneti idıszakra történı forgalomból kivonására: 

• annak eltulajdonítása, 
• külföldre történı letelepedés, tartós külföldi tartózkodás, 
• annak külföldre történı értékesítése, 
• annak muzeális elıminısítése esetén. 
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A jármő átmeneti idıszakra történı forgalomból kivonása során - a hatósági jelzés visszavonásával és a 
jármőnyilvántartásba történı bejegyzéssel egyidejőleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza 
kell adni, a hatósági jelzést pedig bevonni. 
 
A forgalomba helyezett jármő esetén a Központi Hivatal a külföldi hatóság nyilvántartásba vételérıl szóló értesítése 
alapján a jármőnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármő átmeneti idıszakra történı forgalomból kivonására. 
 
A jármő átmeneti idıszakra történı kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi 
hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év. 
 
 
 
A járm őnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti id ıszakra történ ı forgalomból kivonásához szükséges 
okmányok:  
 
A kérelemhez csatolni kell : 

• a rendszámtáblát, kivéve a jármő eltulajdonítása esetén, 
• a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : 

• a jármő törzskönyvét, 
• a jármő forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást, 
• ügyfél-azonosító okmányt. 

A jármőnek az ügyfél kérelmére, átmeneti idıszakra történı kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására 
különösen az alábbi okiratok alkalmasak : 

• jármő eltulajdonítása esetén a rendırhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendelésérıl vagy a 
nyomozás felfüggesztésérıl szóló határozat; 

• a jármővel külföldön történı letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy 
tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma; 

• a jármő külföldre történı értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat; 
• a jármő muzeális elıminısítése esetén a Muzeális Minısítı Bizottság igazolása. 

 

Jármő forgalomból történ ı végleges kivonása  

A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a jármővet a forgalomból: 

• a külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minısülı 
háromkerekő gépjármő esetén bontási átvételi igazolás alapján; 

• egyéb jármő esetén, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. 

Amennyiben a jármő forgalomból történı végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármő 
hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. 
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A közlekedési igazgatási hatóság a jármő bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történı végleges kivonása esetén 
a jármő hatósági jelzéseit selejtezés céljából bevonja a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás 
átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának jármőnyilvántartásba történı bejegyzésével 
egyidejőleg egyszer ősített határozattal  visszavonja. 
 
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból vég leg kivont járm ő ismételten nem helyezhet ı forgalomba!  
 
A jármő forgalomból történı végleges kivonásához el kell fogadni az EGT valamely tagállamában kiállított bontási átvételi 
igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeirıl szóló 2002/151/EK 
bizottsági határozatnak. 
 
Az ügyfél kérelmére, valamint a hivatalból indult e ljárást követ ıen a járm ő átmeneti id ıszakra történ ı 
forgalomból kivonása esetén, a forgalomból történ ı kivonás járm őnyilvántartásba bejegyzését ıl számított tíz év 
elteltével a járm ővet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni . 
 
A) A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kateg óriájú, valamint a motoros triciklinek nem min ısülı 
háromkerek ő gépjárm ő végleges forgalomból történ ı kivonásához szükséges okmányok:  
 
 
A kérelemhez csatolni kell : 

• bontási átvételi igazolást , 
• a rendszámtáblát, 
• a jármő törzskönyvét, 
• a jármő forgalmi engedélyét. 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : 

• az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt, 
• ügyfél-azonosító okmányt. 

Az A) pontban nem tartozó járm ő végleges forgalomból történ ı kivonásához szükséges okmányok : 
 
A kérelemhez csatolni kell : 

• a rendszámtáblát. 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : 

• a jármő forgalmi engedélyét, 
• a jármő törzskönyvét, 
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt, 
• ügyfél-azonosító okmányt 
• nyilatkozat a jármő tárolásáról (cím: helymeghatározás). 

 


