Közlekedési igazgatási díjak, kapcsolódó illetékek

A közlekedésigazgatási tevékenységek, a rendszám kiadásának díját a közúti közlekedési

igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet tartalmazza a
tulajdonos választása szerint:
A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai
Díj
Ft/db
1. A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak:
a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként
b) a külföldi vezetői engedély honosítása
c) ideiglenes vezetői engedély kiadása
d) nemzetközi vezetői engedély kiadása
e) mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
2. A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díjak:
a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának
ellenőrzése
b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése
c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
d) érvényesítő címke kiadása, pótlása
e) járműkísérő lap kiadása
f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból
történő kivonás kérelemre történő megszüntetése
g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani
h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban
tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem
i) indítási napló pótlása, hitelesítése
j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása
k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása
3. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:
a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19 500 Ft, mely
tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját,
b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely
tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba
történő bejegyzés díját,
c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi
idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő
bejegyzését, illetve törlését.
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Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez
kapcsolódó hatósági díjak
Díj
Ft
1. Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla
1.2. 1 db rendszámtábla
2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást
végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott
szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)
2.1. 1 pár rendszámtábla
2.2. 1 db rendszámtábla
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3. Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért
fizetendő díj:
3.1. 1 pár rendszámtábla
15 000
3.2. 1 db rendszámtábla
8 500
4. Az „E” típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért
fizetendő díj:
4.1. 1 db rendszámtábla
3 500
5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának
112 450
engedélyezése
6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás
435 000
engedélyezése
7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó
38 000
ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása
8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése
12 300
23 500
9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám
európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési
szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott,
illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő
utángyártása iránti kérelem engedélyezése
10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós
56 000
rendszámként való legyártása iránti kérelem
1 550
11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg
kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica
egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához a
regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése
Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt
próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a
hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett
rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica
egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.

A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásának, cseréjének illetéke az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény alapján:
1. Forgalmi engedély kiadásának illetéke

6 000,- Ft

2. Törzskönyv kiadásának illetéke

6 000,- Ft

Az illetéktörvény alapján gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a
hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint az alábbi
eltérésekkel:
a) az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint;
b) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének
minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint;
c) Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e
után 36 forint.
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege
a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell
fizetni.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog
megszerzése esetén a fenti bekezdésekben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő
illetéket kell fizetni.
Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti,
használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát
az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg,
a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a fenti bekezdések
alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve
üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével.
Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti,
használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra
arányosan eső illetéket kell fizetni.

