……………………………………….
Az eljáró iroda fejbélyegz je

Kérjük nyomtatott bet kkel kitölteni !

KÉRELEM
Járm tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás
nyilvántartásba vételéhez
A járm azonosítója:

/

Rendszáma:
Alvázszáma:

Tulajdonjog

létesítése

megszüntetése

Természetes személy
Tulajdonos neve:
Születési helye:

Ideje:

/

/

Bemutatott személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány száma:
Útlevél száma:

vagy

vagy

Vezet i engedély száma:

Jogi személy
Cég megnevezése:
Cégbírósági határozat száma:
*

Székhely,telephely: …………irsz.

………………………………………….….………….város/község

……………..…………………………………………………út/utca

………….…….hsz.

Cégbélyegz0:

*Megbízott/meghatalmazott
Neve: ……………………………………………………………………………………………………
Születési helye:

Ideje:

/

/

Bemutatott személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány száma:
vagy

Útlevél száma:

vagy

Vezet i engedély száma:

* A *-gal jelölt adatmez ket csak akkor kell kitölteni és az iratokat bemutatni, ha a kérelem elbírálását végz
okmányirodával nincs külön megállapodás

Amennyiben az üzembentartó adatai eltérnek a tulajdonos adataitól
Üzembentartói jog

létesítése

megszüntetése

Természetes személy üzembentartó
Neve:
Születési helye:

/

Ideje:

/

Bemutatott személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány száma:
vagy

Útlevél száma:

vagy

Vezet i engedély száma:

Jogi személy üzembentartó
Cég megnevezése:
Cégbírósági határozat száma:
Székhely,telephely: …………irsz.

……………………………………….….………….város/község

………………………………………………………út/utca

………….…….hsz.

A járm üzemben tartásának jogalapja
tulajdonos hozzájárulása az üzemben tartási jog gyakorlásához
lízing
kölcsönzés
bérlet
több tulajdonos közül üzembentartó tulajdonos
A törzskönyv jogosultjának neve (ha eltér a tulajdonostól)1:

A törzskönyv kézbesítési címe:
…………irsz.

……………………………………….….………….város/község

……………………………………………út/utca

200
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hó

………….…….hsz. ……….ép. ………lph. …..em. ……..ajtó

nap

…………………………….
a kérelmez0 aláírása

1

A gépjárm vet terhel0 pénzügyi követelés miatt, pl. hitelre, részletre stb. történ0 vásárlás esetén

Ezt az oldalt a közlekedési igazgatási hatóság tölti ki !
A kérelem benyújtásakor bemutatták:
•

A kötelez0 gépjárm -felel0sségbiztosítás megkötésér0l szóló igazolást (kötvény vagy

•

fedezetigazolás). Az igazolás azonosítója: ……………………………. Biztosító: ………….
A rendszámtábla áráról, a rendszám-érvényesít0 címke – amennyiben annak kiadása
szükségessé válik - díjáról szóló postai feladóvevény igazoló szelvényét

•

A kérelmez0 személyazonosságát igazoló okmányt (meghatalmazást)

•

Cégbírósági bejegyzést, aláírási címpéldányt, megbízást (3 hónapnál nem régebbi)

Tulajdonjog változása esetén:
•

Eredetiség ellen0rz0 által kiállított – 60 napnál nem régebbi - járm kísér0 lapot (kivétel: a BM

•

rendelet 44. § (7) bek. által meghatározott mentesség)
A vagyonszerzési illeték befizetésér0l szóló postai feladóvevényt (kivétel: törvény által
meghatározott illetékmentesség)
------------------ ***-----------------

Megjegyzés:

Illetékbélyeg helye

/

Kiadott rendszám:
Kiadott forgalmi engedély száma:

200

év

hó

nap

P. H.
………………………………….
ügyintéz0 aláírása

Tájékoztatás a visszterhes vagyonátruházási illeték alkalmazásáról
1990. évi XCIII. törvény 26.§
(1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
l) gépjárm , pótkocsi tulajdonjogának a statisztikai jelz0szám szerint f0tevékenységként gépjárm , pótkocsi
forgalmazására jogosult vállalkozó, továbbá a gépjárm lízinget f0tevékenységként folytató vállalkozó általi megszerzése;
(7) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mentesség feltételeit az illetékhivatalnál kell - a gépjárm -forgalmazást
f0tevékenységként folytató vállalkozó esetében cégbizonyítvánnyal, illetve vállalkozói igazolvánnyal; a gépjárm lízinget
f0tevékenységként végz0 vállalkozó esetében az erre vonatkozó statisztikai jelz0számmal, az Állami Pénz- és T0kepiaci
Felügyelet engedélyével és a Magyar Lízingszövetség által kiállított igazolással - bejelenteni.
A Magyar Lízingszövetség említett igazolása a kiadása évének utolsó napjáig igazolja a tevékenységnek f0tevékenységként
való folytatását, a kiadását követ0 év els0 napjától június 30-áig terjed0 id0szakban pedig ideiglenes igazolásként szolgál.
Kérésére az ideiglenes igazolás alapján is mentesíteni kell a vállalkozót a visszterhes vagyonátruházási illeték alól

================
Az illetéktörvény szerint gépjárm nek min0sül az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz – a mez0gazdasági vonatató, az
önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú járm és a segédmotoros kerékpár kivételével - , amelyet beépített er0gép hajt, és
hatósági nyilvántartásba vételét jogszabály írja el0.
Az illetéktörvény szerint pótkocsinak min0sül: az el0z0 pont szerinti gépjárm vel történ0 vontatásra készült járm , teher- és
sátras utánfutó, félpótkocsi, valamint lakópótkocsi, melynek közlekedésben való részvételét – külön jogszabály – hatósági
nyilvántartásba vételhez köti.
A fentiek szerint a vagyonátruházási illeték megfizetése alól mentességet élvez pl: a mez0gazdasági vontató, az önjáró vagy
vontatott munkagép, a lassú járm és a segédmotoros kerékpár.

================
Az illetéktörvény 4.§ (1) bekezdés alapján az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség)
esetén az illetéket a mentes félt0l nem lehet követelni (eljárási és okmányilleték, valamint meghatározott díjak).

================
Tájékoztatás az el2zetes eredetiség ellen2rzés mentességr2l
35/2000. (XI.30.) BM rendelet 44.§
(7) A m szaki eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a járm tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha
annak jogalapja öröklés, gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, amikor az újonnan létrejött
gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, illetve ha a járm nyilvántartott üzembentartója változatlan marad,
feltéve, ha polgári jogi szerz0dés teljesülésével a járm tulajdonosává válhat.
Lassú járm és a lassú járm pótkocsijának tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentésénél.

================
A kérelem benyújtásához az alábbiakat kell csatolni:
a)

Régi típusú forgalmi engedély, vagy új típusú forgalmi engedély esetén annak m szaki és üzembentartó lapja, melyen az
el0adó feltüntette a jogügylet napját, és aláírásával látta el, és a járm törzskönyve
b) Forgalmi engedély, és tulajdonjog változása esetében törzskönyv illetékének megfelel0 illetékbélyeget
c) Adásvételi-, ajándékozási szerz0dések, hatósági határozatot, stb., vagy számlát

A fentieken túl a kérelem bels0 oldalán feltüntetett okmányokat/iratokat is be kell mutatni az ügyintézés
során.

