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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Nemzeti Egységes Kártyarendszer
1. Diákigazolvány
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Nemzeti Egységes Kártyarendszer
Diákigazolvány
2012. január 1-jét l az oktatási igazolványa Nemzeti Egységes
Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak megfelel
igazolvány, melynek fajtái közé tartozik a diákigazolvány.
Az diákigazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.
14. életévüket betöltött tanulók önmaguk igényelhetik.
A 14. életévüket be nem töltött tanulók esetében ez egyik törvényes
képvisel kezdeményezheti az eljárást.

A diákigazolvány kérelméhez be kell mutatni:
érvényes személyigazolványt, ha nincs, akkor érvényes útlevelet
vagy születési anyakönyvi kivonatot.
érvényes lakcímkártyát
Törvényes képvisel kérelmére indult eljárásban be kell mutatni a
törvényes képvisel :
érvényes személyi igazolványát
érvényes lakcímkártyáját
A Diákigazolvány elkészítéshez fénykép az Okmányirodában készíthet .

Meddig érvényes a diákigazolvány?
A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megsz nését követ
október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak
félévkor megsz nik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló
diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult.
Abban az esetben, ha a hallgató
1. - hallgatói jogviszonya az I. félévben sz nik meg, a hallgatói
jogviszonyának megsz nését követ március 31-ig
2. - hallgatói jogviszonya a II. félévben sz nik meg, a hallgatói
jogviszonyának megsz nését követ
október 31-ig jogosult
diákigazolványra.
Az érvényesítés határideje
1. - közoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében október 31.
napja,
2. - fels oktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre
érvényes érvényesít matrica esetén október 31. napja a II. félévre
érvényes érvényesít matrica esetén március 31. napja.

A diákigazolvány kiadására irányuló eljárás bármelyik Okmányirodában
kezdeményezhet .
Az Okmányirodai eljárás illetékmentes.
Az eljárás végén a kérelmez adatlapot kap kézhez, melyet a közoktatási
intézményben kell benyújtani a plasztik kártya igényléséhez. (A közoktatási
intézményben indítható eljárás díja 1.400,- Ft.)

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény;
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény;
A
fels oktatásról
szóló
2005.
évi
CXXXIX.

általános

Törvény
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az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
2. Hatósági bizonyítvány igénylése (igazolás a vállalkozói
igazolvány adattartamáról)
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából
Hatósági
bizonyítvány
igénylésére
az
egyéni
vállalkozók
nyilvántartásából az jogosult, aki egyéni vállalkozói tevékenységet
folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az
egyéni vállalkozók nyilvántartásában.
A "Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet" pontos kitöltés után
illetékbélyeggel ellátva postai úton kell benyújtani a 1450 Budapest, Pf. 81.
címre.
A kérelem kitöltéséhez tájékoztatást talál a "Kitöltési útmutató hatósági
bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban.

Lehet ség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet Hivatalunk
elnökéhez kell címezni, és az Okmányfelügyeleti és Ellen rzési F osztály
1095 Budapest, Vaskapu u. 30/b. alatti címére kell megküldeni.
Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet el , ha kereseti, jövedelmi
és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes
viselni.
A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási
hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.
További, részletes tájékoztató, és a
www.nyilvantarto.hu honlapon található.

szükséges

nyomtatvány

a

Az ügyintézéshez szükséges:
a kitöltött "Hatósági bizonyítvány iránti kérelem"
meghatalmazás, ha a kérelmez
akadályoztatása
meghatalmazott veszi át a kiállított bizonyítványt

esetén

A bizonyítvány kiállításáért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet
illetékbélyegben kell leróni a kérelem erre szolgáló rovatában (legalul).
Lehet ség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet Hivatalunk
elnökéhez kell címezni, és az Okmányfelügyeleti és Ellen rzési F osztály
1095 Budapest, Vaskapu u. 30/b. alatti címére kell megküldeni.
Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó
juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.)
igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz
szükséges iratok
Hivatalunk a hatósági bizonyítványt a kérelem el terjesztését l
számított tíz napon belül kiadja, és postai úton továbbítja a kérelmez
által megadott címre.

Az eljárásunk jogszabályi alapja.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény
Az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
A egyéni vállalkozókról és egyéni cégekr l szóló 2009. évi CXV. Törvény
2013.06.01.
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TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
3. Az egyéni vállalkozás megkezdése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.
Elérhet :
www.magyarorszag.hu

lerövidítése

www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.
Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Az egyéni vállalkozás megkezdése
Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki
magyar állampolgár,
az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségr l
(EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,
továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban nem részes más állam között
létrejött nemzetközi szerz dés alapján a letelepedés tekintetében az
Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban részes más állam
állampolgáraival azonos jogállást élvez személy,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az el
pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás
jogát a Magyarország területén gyakorolja,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású
személy, a keres tevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából
vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkez
személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkez befogadott és hontalan.
*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá
Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.
Nem lehet egyéni vállalkozó:
aki korlátozottan cselekv képes vagy cselekv képtelen,
akit a közélet, illetve a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági,
vagyon elleni b ncselekmény miatt joger sen végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez f
hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos b ncselekmény miatt joger sen egy évet meghaladó,
végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez f
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felel s tagja.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:
személyesen az ország bármely okmányirodájában,
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül

Elektronikus úton az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentését
ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen is "Az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésének bejelentése" rlapon kell megtenni.
Az okmányirodában történ személyes ügyintézéskor személyazonosításra
alkalmas
érvényes
okmányt
(állandó
személyazonosító
igazolvány,
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet i engedély), adókártya kell
bemutatni.
Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység
megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelez .

Egyéni vállalkozás alapítása el tt ellen rizze az " Önálló vállalkozók tevékenységi
jegyzékében " (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve
bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési
követelményeir l a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az
okmányirodákban. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet
jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi el írásokat teljesítette.
Amennyiben nem felel meg a jogszabályi el írásoknak, köteles azt bejelenteni,
mely alapján hivatalunk törli a tevékenységét.
A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
További, részletes tájékoztató, és a szükséges nyomtatvány www.nyilvantarto.hu
honlapon található.

Az eljárásunk jogszabályi alapja.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény
Az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
A egyéni vállalkozókról és egyéni cégekr l szóló 2009. évi CXV. Törvény
2013.06.01.
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
4. Az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése

utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán
megküldeni bármely okmányirodának.

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylésére az jogosult, aki egyéni
vállalkozói tevékenységet folytat vagy a tevékenység megkezdését
személyesen bejelenti.

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylésére jelenleg csak személyesen van
lehet ség az ország bármely okmányirodájában.

Az igazolvány kiállítása az ország bármely okmányirodájában kérhet
személyesen.

Az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséhez szükséges nyomtatványt az
okmányiroda biztosítja.
További, részletes tájékoztató a www.nyilvantarto.hu honlapon található.

A kérelemhez személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó
személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú
vezet i engedély) bemutatása szükséges.
Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának illetéke 10 000 forint.
Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a
pótlás illetéke 5 000 forint.
Ha az igazolványban feltüntetett adatok megváltoznak, 3 000 forint illeték
fejében kérheti az okmány cseréjét.
A kiállított igazolvány azonnal átvehet az okmányirodában.
Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói
tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem
kötelez . A tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során
bármikor kérhet .
A vállalkozói igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásában szerepl adatokat igazolja.
Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, köteles
azt bejelenteni legkés bb a tudomásra jutástól számított öt napon belül az
ország
bármely
okmányirodájában.
Amennyiben a vállalkozó az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, és
bejelentése alapján új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és
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TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
5. Az egyéni vállalkozás adatváltozás bejelentése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

szóló határozatát közli a vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti
jegyz vel.

Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás bejelentésére
tevékenységet folytat.

az

jogosult,

aki

egyéni

vállalkozói

Az adatváltozást elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni,
a "Változás bejelentés" rlapon.
Az ügyfélkapun keresztül történ
szükségesek iratok.

elektronikus ügyintézéshez nem

A kizárólag az állami adóhatóság által nyilvántartott adatokban
bekövetkezett változást a 12T101E elektronikus rlap kitöltésével és
megküldésével
bejelentheti
az
állami
adóhatóság
felé.
Figyelem, a kitöltött elektronikus rlapot nem a hivatalunk továbbítja az
állami adóhatóság felé, hanem az ügyfélnek kell azt postán, személyesen,
vagy ügyfélkapun keresztül elküldeni!
Az adatváltozás bejelentése díj- és illetékmentes.

A nyilvántartott adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül
be kell jelenteni.

További, részletes tájékoztató, és a
www.nyilvantarto.hu honlapon található.

szükséges

nyomtatvány

a

A vállalkozó az adatváltozás bejelentésének nyilvántartásba vételér l
igazolást kap ügyfélkapus tárhelyére.
A sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fogadásáról az
ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a
bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.
A bejelentés akkor tekinthet eredményesnek - tehát a megváltozott adatok
nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a
nyilvántartásba vételr l szóló igazolás is megérkezett.
A bejelentett adatok ellen rizhet ek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános
Nyilvántartásában.
Ha a bejelent rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és a változás
az igazolványban szerepl adatokat is érint, az igazolványát le kell adnia az
ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton.
Ha a bejelent az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követ en
kíván külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentés-köteles
tevékenységet folytatni, változás-bejelentési kötelezettségének az engedély
iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával is eleget tesz. Ebben az
esetben az engedélyez , illetve a bejelentést fogadó hatóság az engedély
megadásáról, illetve a bejelentés alapján történ nyilvántartásba vételr l
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TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
6. Az egyéni vállalkozás szüneteltetése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére legfeljebb 5 évig van
lehet ség!
Az egyéni vállalkozás szüneteltetésére az jogosult, aki egyéni vállalkozói
tevékenységet folytat.

További részletes tájékoztató, és a
www.nyilvantarto.hu honlapon található.

szükséges

nyomtatvány

a

A szüneteltetést elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni,
a "Változás bejelentés" rlapon, a nyilvántartási szám feltüntetésével.
Az ügyfélkapun keresztül történ
szükségesek iratok.

elektronikus ügyintézéshez nem

A szüneteltetés bejelentése díj- és illetékmentes.
Fontos tudni, hogy a szünetelés kezd napja a bejelentést követ nap!
(Példa: ha valaki április 1-t l kívánja szüneteltetni a tevékenységét, akkor
azt az el
napon kell bejelentenie, azaz március 31-én.)
A szünetelés bejelentését követ en, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói
tevékenységhez köt
új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget
nem vállalhat.
Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig
keletkezett és azt követ en esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a
szünetelés
ideje
alatt
is
köteles
teljesíteni.
A szüneteltetés megkezdésének bejelentése (a bejelentés fogadásáról az
ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a
bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói
nyilvántartásba bejegyezték.
A bejelentés akkor tekinthet eredményesnek, - tehát a szünetelés
megkezdése id pontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az
ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételr l szóló igazolás is
megérkezett.
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TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
7. Az egyéni vállalkozás folytatása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Az egyéni vállalkozás folytatásának bejelentése (szünetelés
után)
Az egyéni vállalkozás folytatására az jogosult, aki egyéni vállalkozói
tevékenységét szünetelteti.
A vállalkozó a bejelentést elektronikus úton tudja megtenni a "Változás
bejelentés" elektronikus rlap ügyfélkapun keresztüli megküldésével. A
bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a tevékenység folytatására el írt
feltételeknek továbbra is megfelel.
Az ügyfélkapun keresztül történ
szükségesek iratok.

elektronikus ügyintézéshez nem

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt
évig szüneteltethet .
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét bármikor
folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet
megtehet a "Változás bejelentés" elektronikus rlap ügyfélkapun keresztüli
megküldésével. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatására el írt feltételeknek továbbra is
megfelel.

Amennyiben a szünetelés kezd napját követ öt éven belül nem intézkedik
az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy
a tevékenység folytatásának megtiltását követ en törlésre kerül az egyéni
vállalkozók
nyilvántartásából.
A szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó
sikeresen elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus
tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett
adatokat
az
egyéni
vállalkozói
nyilvántartásba
bejegyezték.
A bejelentés akkor tekinthet eredményesnek, - azaz a szüneteltetett egyéni
vállalkozói tevékenység folytatása id pontjának nyilvántartásban való
rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételr l szóló
igazolás is megérkezett.
A bejelentett adatok ellen rizhet ek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános
Nyilvántartásában.
A tevékenység folytatására vonatkozó bejelentése díj- és illetékmentes.
További, részletes tájékoztató, és a
www.nyilvantarto.hu honlapon található.

szükséges

nyomtatvány

a

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követ nappal
gyakorolható! (Példa: ha az egyéni vállalkozó április 1-t l folytatni kívánja
a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)
A szünetelés bejelentését követ 1 hónapon belüli folytatás bejelentése
esetén a változás automatikusan az 1 hónap leteltét követ nappal kerül
rögzítésre, mert a tevékenység szüneteltetésére legalább 1 hónapos
id szakra van lehet ség!
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére legfeljebb 5 évig van
lehet ség!
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ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
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8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Egyéni Vállalkozói igazolvány
8. Az egyéni vállalkozás megszüntetése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Az egyéni vállalkozás megszüntetése
Az egyéni vállalkozás megsz ntetésére az jogosult, aki egyéni vállalkozói
tevékenységet folytat.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet jelenteni:
személyesen az ország bármely okmányirodájában,
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül
Elektronikus úton az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének
bejelentését ügyfélkapun keresztül, a "Változás bejelentés" rlapon kell
megtenni.
Az okmányirodában történ személyes ügyintézéskor személyazonosításra
alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány,
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet i engedély) kell
bemutatni.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó sikeresen
elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre
érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az
egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték. A bejelentés akkor
tekinthet eredményesnek, - azaz az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetése id pontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az
ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételr l szóló igazolás is
megérkezett.
A bejelentett adatok ellen rizhet ek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános
Nyilvántartásában.
A tevékenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes.
További, részletes tájékoztató, és a
www.nyilvantarto.hu honlapon található.

szükséges

nyomtatvány

a

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a
tevékenységre való jogosultság megsz nik a bejelentés napján.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a
tevékenységre való jogosultság megsz nik a bejelentés napján. A vállalkozó
a bejelentés nyilvántartásba vételr l igazolást kap ügyfélkapus tárhelyére.
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél
fogva megsz nik
ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetését az erre rendszeresített "Változás bejelentés"
elektronikus rlapon, vagy az ország bármely okmányirodájában
személyesen bejelenti, a bejelentés napján.
Kérjük, hogy lehet ség szerint folyamatosan ellen rizze ügyfélkapus
tárhelyét az esetlegesen oda továbbított hibaüzenetben felsorolt
hiányosságok miel bbi orvoslása érdekében!

Az eljárásunk jogszabályi alapja.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény
Az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
A egyéni vállalkozókról és egyéni cégekr l szóló 2009. évi CXV. törvény
2013.6.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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Okmányiroda Nyitva tartása
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Postai Pénztár Nyitva tartása
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8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
9. A járm tulajdonában bekövetkezett változás
nyilvántartásba vétele (átírás)
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
A járm tulajdonjogában bekövetkezett változás
nyilvántartásba vétele (átírás)
Ügyintézéshez szükséges:
forgalmi engedély,
új típusú forgalmi engedély esetén a járm korábban kiadott
törzskönyve,
tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (adásvételi, ajándékozási
szerz dés, hatósági határozat stb.) vagy számla eredeti példánya,
el zetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat
(60
napnál nem régebbi, fel nem használt),
kötelez gépjárm -felel sségbiztosítás megkötésér l szóló igazolás,
amelyet az új tulajdonos/üzembentartó kötött,
szaki adatlap, amennyiben a járm nem rendelkezik érvényes
szaki vizsgával,
forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének (12.000,-Ft) befizetését
igazoló postai feladóvevény,
visszterhes vagyonátruházási illeték: gépjárm tulajdonjogának
megszerzése esetén az illeték mértékét a hajtómotor teljesítménye, és
a járm gyártástól számított kora alapján kell meghatározni, az
alábbiak szerint:
Járm
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

Járm gyártásától számított kora
0-3 év
550Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW
850 Ft/kW

4-8 év
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW

8 év felett
300 Ft/kW
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2.500 kg-ot nem haladja meg, 9.000,- forint,
minden más esetben 22.000,- forint illetéket kell fizetni,
amennyiben a járm m szaki vizsgán vett részt, ezért a hátsó
rendszámtábláján nincs rajta a megfelel érvényesít címke, akkor
szükséges a címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény
(585,-Ft) és a hátsó rendszámtábla,

személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás is,
amennyiben rendelkezésre áll adókártya,

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
2013-06-01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
10. Adatváltozás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Adatváltozás

o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Ügyintézéshez szükséges:
járm höz korábban kiadott forgalmi engedély,
amennyiben a változás a törzskönyvet is érinti, a járm
törzskönyve,
megváltozott adatról szóló okirat, ha igazolása szükséges,
amennyiben a változás igazolásához szükséges (alvázszámot
hordozó elem cseréje esetén): az el zetes eredetiségvizsgálat
megtörténtét igazoló határozat (60 napnál nem régebbi, fel nem
használt),
karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve
járm átalakítás, vagy motorcsere esetén: a beépített motor
származását igazoló eredeti okirat (számla, adásvételi szerz dés) a
külön jogszabályban meghatározott gépjárm átalakítása esetén- a
regisztrációs adó megfizetésér l szóló igazolás (a m szaki vizsga
adatlap regisztrációs adó fizetési kötelezettséget záradékként
tartalmazza)
külföldr l származó használt alváz beépítése esetén a származásellen rzés megtörténtét igazoló határozat,
kötelez
gépjárm -felel sségbiztosítás megkötésér l szóló
igazolás, ha nem szerepel a biztosítás a nyilvántartásban,
a forgalmi engedély illetékének (6.000,-Ft) befizetésér l szóló
postai feladóvevény,
amennyiben a változás a törzskönyvet is érinti, a törzskönyv
illetékének (6.000,-Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben a gépjárm m szaki vizsgán vett részt: m szaki
adatlap, hátsó rendszámtábla, m szaki érvényesít címke (585,Ft) díjának befizetésér l szóló postai feladóvevény,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
- a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.
Elérhet :
www.magyarorszag.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
11. Átrendszámozás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaörs.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Átrendszámozás
Ügyintézéshez szükséges:
korábbi forgalmi rendszámtáblák,
nyilatkozat a vesztésr l, (amennyiben a páros rendszámtáblából az
egyik nem kerül leadásra, vagy az egy darabos rendszámtábla kerül
elvesztésre)
forgalmi engedély,
amennyiben a járm vön hitel van, vagy lízingelt, vagy a hitelt
nyújtó lízingel pénzintézet írásos, eredeti nyilatkozata, engedélye
az átrendszámozáshoz,
a forgalmi engedély illetékének (6.000,-Ft) befizetésér l szóló
postai feladóvevény,
a páros forgalmi rendszám igazgatási szolgáltatási díjának (8.500,Ft) az egy darabos rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának
(5.500.- Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
a m szaki érvényesít címke igazgatási szolgáltatási díjának (585,Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
régi típusú forgalmi engedély esetén a törzskönyv illetékének
(6.000,-Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
12. Forgalomból történ végleges kivonás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm

igazgatás

Forgalomból történ végleges kivonás
A.) M1, N1 – kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem min sül
háromkerek gépjárm esetén:
„M1 járm kategória”: személygépkocsik
„N1 járm kategória”: legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb
össztömeg tehergépkocsik és vontatók
Ügyintézéshez szükséges:
bontási átvételi igazolás – melyet regisztrált bontó állít ki.
rendszámtábla (ák)
forgalmi engedély,
törzskönyv,
2.300,- Ft szolgáltatási díj befizetésér l szóló postai
feladóvevény
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén
a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott
meghatalmazás is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem köd
Szolgálat által kiadott cégkivonatot, vagy annak másolatát
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

forgalmi engedély,
törzskönyv,
2.300,- Ft szolgáltatási díj befizetésér l szóló postai
feladóvevény
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén
a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott
meghatalmazás is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
- a közúti járm vek m szaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

2013.06.01.

B.) Az A.) pontba nem tartozó járm esetén:
-

Ügyintézéshez szükséges:
rendszámtábla (ák)

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
13. Használt járm els forgalomba helyezése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

J á r m
i g a z g a t á s
Használt járm (külföldön már forgalomba helyezett, származásellen rzésre
kötelezett járm ) els forgalomba helyezése
Használt járm : egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is nyilvántartásba vett járm , vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti
közlekedési nyilvántartás járm nyilvántartásában nem szerepl , vagy kivont állapotú
járm .
Ügyintézéshez szükséges:
szaki adatlap (90 napig érvényes),
harmadik országból származó járm esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi
engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy
annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását,
továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem
vonta vissza,
EGT valamely más tagállamából származó járm esetén:
a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába
történ bejegyzés, szereplés tényér l, továbbá az okiratot, amely a forgalmi
engedély hiányának okát tartalmazza,
a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási
tagállamban I. és II. részb l áll a forgalmi engedély, vagy ha a származás
szerinti tagállamban csak I. részb l áll a forgalmi engedély, annak másolati
példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi
hatóság nem vonta vissza,
tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati
példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles,
magyar nyelv fordítása is,
járm származásának ellen rzésér l kiadott hatósági határozat,
el zetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat
külön jogszabályban meghatározott gépjárm esetében a regisztrációs adó
megfizetésér l szóló igazolás, (személygépkocsi, motorkerékpár)
kötelez gépjárm -felel sségbiztosítás meglétét tanúsító igazolás,
ha járm ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott
ideiglenes forgalomban tartási engedély, E bet jel ideiglenes rendszámtábla,
forgalmi engedély és törzskönyv illetékének (12.000,-Ft) befizetésér l szóló
postai feladóvevény,
rendszámtábla díjának (8.500,-Ft vagy 5.500,-Ft), az érvényesít címke díjának
(585,-Ft) befizetését igazoló postai feladóvevény, illetékmentesség igazolása,
ha a tulajdonszerzés és a járm birtokba vétele nem a Magyar Köztársaság
területén történt visszterhes vagyonátruházási illetéket nem kell fizetnie,
visszterhes vagyonátruházási illeték: gépjárm tulajdonjogának megszerzése
esetén az illeték mértékét a hajtómotor teljesítménye és a járm gyártástól
számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Járm
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)

Járm gyártásától számított kora

0-3 év
4-8 év
8 év felett
0-40
550Ft/kW
450 Ft/kW
300 Ft/kW
41-80
650 Ft/kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
81-120
750 Ft/kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
120 felett
850 Ft/kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW
A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjárm esetén az illeték mértéke
a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 800,- forint.
Wankel hajtómotorral üzemel gépjárm esetén az illeték mértéke a kamratérfogat
minden megkezdett cm3-e után 36,- Ft.
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 2.500 kg-ot nem haladja meg, 9.000,- forint, minden más esetben
22.000,- forint illetéket kell fizetni.
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás
esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás is, amennyiben rendelkezésre áll
adókártya,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy ennek
közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.
Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
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8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
14. Ideiglenes kivonás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Ideiglenes kivonás
Ügyintézéshez szükséges:
a járm höz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedély,
2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésér l szóló postai
feladóvevény,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Felhívom a figyelmét, hogy régi típusú forgalmi engedély (1998.12.31-ig
kiadott) esetén a forgalomba helyezéskor a forgalmi engedélyt cserélni kell
és törzskönyvet is ki kell állítani, amelynek az illetéke együttesen: 12.000,Ft

Az ideiglenes kivonás az ügyfél által megjelölt id tartamig, de legfeljebb 6
hónapig tart, melyet akár többször is lehet kérelmezni.
A határid leteltét követ en a járm vet ismételten forgalomba helyezni nem
kell!

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.
Elérhet :
www.magyarorszag.hu

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
15. Járm azonosító jellel történ utólagos ellátásának
nyilvántartásba vétele – hatósági alvázszámmal történ
ellátás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaörs.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Járm azonosító jellel történ utólagos ellátásának
nyilvántartásba vétele – hatósági alvázszámmal történ
ellátás
Ügyintézéshez szükséges:
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Központi Okmányiroda engedélyez határozata,
szaki adatlap,
törzskönyv, forgalmi engedély, ha van,
forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének (12.000,-Ft)
befizetésér l szóló postai feladóvevény
amennyiben a járm m szaki vizsgán is részt vett, és a hátsó
rendszámtábláján nincs rajta a megfelel érvényesít címke, akkor
szükséges a címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény
(585.- Ft) és a hátsó rendszámtábla,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
16. Járm eltulajdonítása esetén átmeneti id szakra történ
kivonás
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Járm eltulajdonítása esetén átmeneti id szakra történ
kivonás
Ügyintézéshez szükséges:
forgalmi engedély (feltéve, ha azzal rendelkezik)
a járm törzskönyve, (feltéve, ha azzal rendelkezik)
rend rhatóság által érkeztetett feljelentés, jegyz könyv, vagy a
nyomozás elrendelésér l, vagy a nyomozás felfüggesztésér l szóló
határozat,
2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésér l szóló postai
feladóvevény,
a tulajdonos személyes megjelenése esetén az ügyfél, képviseleti
eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló
okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott
meghatalmazás is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az átmeneti id szakra történ kivonás id tartama 10 év.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
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Csütörtök
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
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8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
17. Járm külföldre történ értékesítése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Járm külföldre való értékesítése
Ügyintézéshez szükséges:
forgalmi engedély,
törzskönyv, (feltéve, ha azzal rendelkezik)
rendszámtábla, (ák)
2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésér l szóló postai
feladóvevény,
a tulajdonjog átruházását igazoló irat, (másolat is elegend )
a tulajdonos személyes megjelenése esetén az ügyfél, képviseleti
eljárás esetén meghatalmazott személyazonosságát igazoló
okmány, illetve képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott
meghatalmazás is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
213.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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Postai Pénztár Nyitva tartása
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De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
18. Rendszámtábla pótlása 1 db esetén
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Rendszámtábla pótlása 1 db esetén
Ügyintézéshez szükséges:
Nem kérhet gyártási engedélyt, aki másodízben veszíti el egyik
rendszámtábláját.
Motorkerékpár, pótkocsi
átrendszámozás!

rendszámtábla

nem pótolható,

lásd

forgalmi engedély
a rendszám elvesztésér l, eltulajdonításáról, megsemmisülésér l
szóló jegyz könyv, helyben is kitölthet
a forgalmi rendszám és a legyártási engedély igazgatási szolgáltatási
díjának (12.300,- Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben hátsó rendszámtábláról van szó, akkor szükséges a
szaki címke díjának (585.- Ft) befizetését igazoló postai
feladóvevény, (a legyártott rendszámtábla átvételét követ en)
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.
o eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
19. Szolgáltatási díjak
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Szolgáltatási díjak

Külföldr l származó és belföldön forgalomba helyezend
használt járm vek származásának ellen rzése

10.900,- Ft

Forgalomból történ kivonás elrendelése esetén a járm
ismételt forgalomba helyezése

10.900.- Ft

A négykerek segédmotoros kerékpár, a lassú járm és a pótkocsi
igazolólapjának kiadása, pótlása

4.800,- Ft

Érvényesít címke kiadása, pótlása

585,- Ft

Forgalomból történ kivonás, ideiglenes forgalomból történ
kivonás megszüntetése:

2.300,- Ft

Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és
törzskönyvet kiállítani
Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem,
valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély
meghosszabbítása iránti kérelem:
Indítási napló pótlása, hitelesítése
Adatszolgáltatás
Ideiglenes forgalomban tartási engedély (útvonal engedély)
kiadása
A járm el zetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági
bizonyítvány kiállítása
Az M bet jel
ideiglenes rendszámtábla kiadásának és
használatának engedélyezése
mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az
indítási napló díját
Az M bet jel
ideiglenes rendszámtábla használati
jogosultságának meghosszabbítása
mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az
indítási napló kiadásának, illetve az abba történ bejegyzés díja

2.300,- Ft
2.300,- Ft
3.500,- Ft
1.250,- Ft
3.500,- Ft

Általános rendszámtáblákért és a lassú járm höz kiadott különleges
rendszámtábláért fizetend díj:
1 pár rendszámtábla:
8.500,- Ft
1 db rendszámtábla:
5.500,- Ft
Ideiglenes – a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési
szolgáltatást végz járm vekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá
vont járm vekhez kiadott szabványtól eltér szín rendszámtáblákért fizetend
díj (V, Z, CD, E)
1 pár rendszámtábla:
13.000,- Ft
1 db rendszámtábla:
8.500,- Ft
Különleges rendszámtáblákért fizetend díj (kivéve: általános rendszámtábla,
lassú járm , V, Z, CD, E)
1 pár rendszámtábla:

15.000,- Ft

1 db rendszámtábla:

8.500,- Ft

Az „E” típusú, négykerek segédmotoros kerékpárhoz kiadott különleges
rendszámtáblákért fizetend díj:
1 db rendszámtábla

2.400.- Ft

19.500,- Ft,

6.500,- Ft,

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának
személyében történ változásának engedélyezése:
Egyedileg el állított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának
személyében történ változás engedélyezése:
Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának
engedélyezése
Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg
kiválasztott és egyedileg el állított rendszám EU-s rendszámként
való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti
közlekedési szolgáltatást végz üzembentartónak (tulajdonosnak)
kiadott, különleges jelleg
egyénileg kiválasztott, illetve
egyedileg el állított rendszámtábla az MSZ 140 magyar
szabványnak megfelel színben történ utángyártása iránti

: 3.500.- Ft
112.450,- Ft
435.000,- Ft
12.300,- Ft

23.500,- Ft

kérelem engedélyezése
Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban
el állított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti
kérelem:
Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica
utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az
egyedileg el állított EU-s rendszámtáblához tartozó regisztrációs
matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR bet jel
EU-s, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica
egyedi gyártásának engedélyezése:

56.000,- Ft

1.550,- Ft

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
20. Új járm forgalomba helyezése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaörs.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Járm igazgatás
Új járm els forgalomba helyezése
Új járm : a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márka kereskedésben
közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még - ideiglenes jelleggel
sem - nyilvántartásba nem vett járm , illetve a Magyarországon gyártott nyilvántartásban még nem szerepl – járm .

Ügyintézéshez szükséges:
szaki adatlap,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített
másolati példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra,
annak hiteles, magyar nyelv fordítása is,
a forgalmazók részére biztosított és a járm értékesítésekor kitöltött
járm kísér lap,
a külön jogszabályban meghatározott gépjárm esetében a regisztrációs
adó megfizetésér l szóló igazolás, (személygépkocsi, motorkerékpár)
kötelez gépjárm -felel sségbiztosítás megkötésér l szóló igazolás,
opció, lízing esetén a lízingbeadó illetve a törzskönyv jogosítottjának
nyilatkozata a törzskönyv kézbesítésér l,
a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének (12.000,-Ft) befizetésér l
szóló postai feladóvevény,
a rendszámtábla díjáról (8.500,- Ft vagy 5.500,-Ft), a m szaki érvényesít
címke díjáról (585,-Ft), szóló befizetést igazoló, postai feladóvevény,
illetékmentesség igazolása,
visszterhes vagyonátruházási illeték: gépjárm
tulajdonjogának
megszerzése esetén az illeték mértékét a hajtómotor teljesítménye és a
járm gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak
szerint:
Járm
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

Járm gyártásától számított kora

0-3 év
550Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW
850 Ft/kW

4-8 év
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW

8 év felett
300 Ft/kW
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW

A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjárm esetén az illeték
mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után
400,- forint. Wankel hajtómotorral üzemel gépjárm esetén az illeték
mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36,- Ft.
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2.500 kg-ot nem haladja meg, 9.000,- forint,
minden más esetben 22.000,- forint illetéket kell fizetni.
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti
eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás is, amennyiben
rendelkezésre áll adókártya,

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
- a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. Törvény
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
21. Üzembentartó bejegyzése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
Üzembentartó bejegyzése
Ügyintézéshez szükséges:
forgalmi engedély,
két tanú aláírásával ellátott üzembentartói szerz dés
(nyomtatványboltban kapható), amely többek között tartalmazza,
hogy az üzembentartás díj ellenében, vagy anélkül kerül átadásra,
a kötelez
biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás az
üzembentartó nevére,
ha rendelkezik törzskönyvvel akkor a forgalmi engedély illetékének
(6.000,-Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben nem rendelkezik törzskönyvvel, akkor a forgalmi
engedély, valamint a törzskönyv illetékének (12.000,- Ft)
befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben a gépjárm vet hitelre vásárolták és még nem került
kifizetésre, úgy a bank részér l egy hozzájáruló nyilatkozat az
üzembentartó bejegyzéséhez (eredeti példány),
visszterhes vagyonátruházási illeték: gépjárm tulajdonjogának
megszerzése esetén az illeték mértékét a hajtómotor teljesítménye és
a járm gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az
alábbiak szerint:
Járm
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

Járm gyártásától számított kora
0-3 év
550Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW
850 Ft/kW

4-8 év
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW

8 év felett
300 Ft/kW
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW

A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjárm esetén az
illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1
kW-ja után 400,- forint. Wankel hajtómotorral üzemel gépjárm
esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e
után 36,- Ft.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2.500 kg-ot nem haladja meg, 9.000,forint, minden más esetben 22.000,- forint illetéket kell fizetni.
gépjárm re, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat,
illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a visszterhes
vagyonátruházási illeték 25 vagy 50 százalékának megfelel
illetéket kell fizetni,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is, amennyiben rendelkezésre áll adókártya,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.
Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
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Postai Pénztár Nyitva tartása
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De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
22. M szaki vizsga bejegyzése
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Járm igazgatás
szaki vizsga bejegyzése
Ügyintézéshez szükséges:
forgalmi engedély,
amennyiben a változás a törzskönyvet is érinti, a járm
törzskönyve,
szaki adatlap
a kötelez biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás, ha nem
szerepel a biztosítás a nyilvántartásban,
ha rendelkezik törzskönyvvel akkor a forgalmi engedély illetékének
(6.000,-Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben a változás a törzskönyv adatait is érinti, a törzskönyv
illetékének (6.000,-Ft) befizetésér l szóló postai feladóvevény,
amennyiben nem rendelkezik törzskönyvvel, akkor a forgalmi
engedély, valamint a törzskönyv illetékének (12.000,- Ft)
befizetésér l szóló postai feladóvevény,
érvényesít címke díjának befizetését igazoló postai feladóvevény
(585,-Ft) és a hátsó rendszámtábla,
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
képviseleti eljárás esetén 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
is,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság esetében:
o közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy
ennek közjegyz által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintát,
o a cég ügyintéz jének eljárási jogosultságát igazoló okirata.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Járm igazgatás
23. Mozgáskorlátozottak parkolási engedélye
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a
jogszabályban meghatározott érvényes szakvélemény bemutatása után
lehet igényelni. A kérelmet els sorban személyesen kell benyújtani, de
ha állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, helyette
meghatalmazottja is eljárhat
Ügyintézéshez szükséges:
1. Személyes ügyintézés esetén
személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi
igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezet i engedély,
lakcímkártya (ha van),
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és
a bemutatott okmányok között.
2004. július 1-je el tt kiadott parkolási engedély, ha van
jogszabályban meghatározott orvosi szakvélemény
A személyesen megjelent ügyfélr l arcképmás és aláírás felvételezésére
kerül sor.
2. Meghatalmazás alapján történ ügyintézés esetén
1. pontban felsoroltak,
meghatalmazás ( a meghatalmazott, a meghatalmazó és a 2 tanú
aláírásával),
1 db új, azonosításra alkalmas igazolványkép,
kitöltött kérelem nyomtatvány a kérelmez saját kez aláírásával
(ha a kérelmez írásképtelen, akkor err l az okmányirodában
nyilatkoznia kell a meghatalmazottnak),
Kiskorú jogosult esetén – a fentieken túl az eljáró törvényes
képvisel érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványa
Gondnokság alatt álló jogosult esetében szükséges még:
- a gondnokság alá helyezésr l szóló joger s bírói ítélet.
- a gondnokot kirendel joger s határozat,

- a gondnok személyazonosításra alkalmas igazolványa
Szolgáltatási díj:
- az igazolvány kiadása, cseréje, díjmentes
- az igazolvány pótlása vesztés, lopás, rongálódás miatt 3.100-Ft
A szolgáltatási díjat az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben lehet megfizetni.
Azonnal intézheti ügyeit, ha:
végleges állapotú
1. fokú szakvéleménnyel rendelkezik
gyermekeknél: ha a kezel orvos által kitöltött jogszabályban
meghatározott jogszabályi melléklettel rendelkezik ( bet jel,
számjel)
elveszett, megrongálódott igazolvány pótlása esetén, amennyiben
érvényes volt az el
Minden más esetben a kérelmet továbbítjuk az illetékes hatóságnak.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- 218/2003. (XII.11.) Kormány rendelet a mozgásában korlátozott személyek parkolási
igazolványáról
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004.(VI.16.) BM
rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
24. Állandó Személyazonosító Igazolvány kiállítása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

-

az állandó személyazonosító igazolvány illetéke: 1500 Ft

Személyi igazolvány
Állandó személyazonosító igazolvány kiállítása

Illetékmentes:
-

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás
kérelemre indul.
A cselekv képességet kizáró gondnokság alá helyezett nagykorú polgár
és a kiskorú (0 – 14 éves korig) részére a személyazonosító igazolványt a
törvényes képvisel kérelmére kell kiadni.

Ha a kérelmez (a magyar állampolgár újszülött kivételével) érvényes
állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló
más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyatípusú jogosítvány) nem
rendelkezik, és egy éven belül nem is rendelkezett érvényes a személyi
azonosra alkalmas igazolvánnyal, iránti kérelméhez
be kell mutatnia:
születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására
alkalmas (házassági) anyakönyvi kivonatát,
a doktori cím viselésére jogosító okiratot,
12 éven aluli kiskorú esetén igazolványkép csatolható
ha a kérelmez a kérelem benyújtáskor rendelkezik vagy a
kérelmezést megel
évben rendelkezett érvényes állandó személyi
igazolvánnyal, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes
okmánnyal és az adatokban nem következett be változás, akkor a
korábbi állandó személyazonosító igazolványát, illetve más érvényes
okmányát kell bemutatnia.
Az adatváltozást 8 napon belül kell bejelenteni és okiratokkal kell
igazolni (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonat, IRM névváltoztatási
okirat, mely anyakönyvezve van, doktori cím viselésére jogosító okirat).

Eljárási illeték:

-

a 14. életévét be nem töltött polgár kérelme, kivéve az elveszett,
megsemmisült,
megrongálódott
okmány
pótlása,
az
eltulajdonított okmány pótlása
a 65. életévét betöltött polgár kérelme, ha nincs útlevele, vagy
kártyaformájú jogosítványa

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.
Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességi ideje a kiállítás
napjától számított:
-

3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,
14. életév betöltéséig, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte,
18. életév betöltéséig, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte és a
18. életévét még nem töltötte be,
10 év, ha a jogosulta 20. életévét betöltötte,
határid nélküli, ha a jogosult a 65. életévét betöltötte.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról
2013.07.02.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191
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FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
25. Ideiglenes Személyi igazolvány kiállítása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Személyi igazolvány
Ideiglenes személyi igazolvány kiállítása
A jogosult részére – személyazonosító igazolvány iránti kérelmére –
ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik
más személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevéllel vagy
kártyaformátumú vezet i engedéllyel) és
állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt,
az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt
eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült.
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje ezekben
az esetekben a kiadástól számított 30 nap.

Ha az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés vagy
adatpontosítás szükségessége miatt – átmenetileg nem adható ki.
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességének ideje
ezekben az esetekben a kiadástól számított 120 nap.
Az adatváltozás miatt (pl. házasságkötés miatti névváltozás) szükséges
személyazonosító igazolvány csere esetén nem kell ideiglenes
személyazonosító igazolványt kiállítani, ha az igazolvány cseréjét a
polgár az adatváltozás keletkezését követ 8 napon belül kezdeményezi.
Eljárási illeték:
- 1.500.-Ft
Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
26. Lejárt személyazonosító igazolvány cseréje
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Személyi igazolvány
Lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány cseréje

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Ha valakinek a személyazonosító igazolványa lejárt, kérheti új
személyazonosító igazolvány kiállítását. Ha már lejárt az igazolvány, az
ügyfél az új igazolvány kézhezvételéig ideiglenes személyazonosító
igazolványt
kap,
feltéve,
hogy
nem
rendelkezik
más
személyazonosításra alkalmas okmánnyal (érvényes útlevél, kártya
formátumú, érvényes vezet i engedély).
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

A kérelmez személyazonosságát igazoló okmány, (útlevél, kártya
formátumú vezet i engedély) ha rendelkezik vele,
régi személyazonosító igazolvány,
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és
a bemutatott okmányok között. (Ennek hiánya esetén az ügyintéz
adatot egyeztet az illetékes anyakönyvvezet vel)
hatósági bizonyítvány a személyi azonosítóról, vagy lakcímkártya,
Ha a doktori cím viselésére jogosult, az ezt igazoló, magyar nyelv
okmányt is be kell mutatni, ha e címe az adatbázisban nem szerepel.
Külföldön szerzett doktori címet el ször honosíttatni kell. Ehhez
segítséget nyújt az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és
Információs Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., tel: 473-7321, www.ekvivalencia.hu, meik@om.hu).

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról
2013.06.01.

Eljárási illetékek:
-az állandó személyazonosító igazolvány illetéke 1.500.-Ft
-az állandó személyazonosító igazolvány illetéke, ha el tte ideiglenes
igazolványt is kellett kiállítani 3.000.-Ft
-illetékmentes 65 éves kor fölött, amennyiben nincs érvényes útlevele,
vagy új, kártya formátumú vezet i engedélye.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
27. Bevándorolt jogállású személyazonosító igazolvány
kiállítása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Személyi igazolvány
Bevándorolt jogállású személy személyazonosító igazolvány
kiállítása

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

bevándorlási engedély,
a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
anyakönyvi kivonat, ha az anyakönyvi esemény Magyarországon
történt,
külföldi hatóság által kiállított útlevél, ha van.

Eljárási illeték:
-

1.500.- Ft

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról
2013.6.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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Csütörtök
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
28. Letelepedett jogállású személy személyazonosító
igazolványának kiállításra
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Személyi igazolvány
Letelepedett jogállású személy személyazonosító
igazolványának kiállítása
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
letelepedett jogállást igazoló okmány,
személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
külföldi hatóság által kiadott útlevél (ha van)
anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas
házassági anyakönyvi kivonat, ha az anyakönyvi esemény
Magyarországon történt.
.

Eljárási illeték:
-

1.500.- Ft

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról

Technikai tájékoztató
7 lap – Hatósági bizonyítvány alapján egészítjük ki adattartama
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Személyi igazolvány
29. Menekült jogállású személy személyazonosító igazolvány
kiállítása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Személyi igazolvány
Menekült jogállású személy személyazonosító igazolvány
kiállítása
Ügyintézéshez szükséges:
menekültkénti elismerését igazoló okirat,
a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági
bizonyítványt
1 db fénykép, amelynek a hátoldalán a menekültügyi hatóság
feltünteti az elismer határozat számát, valamint igazolja az illet
személyazonosságát aláírással, bélyegz vel,
születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása, ha van,
doktori cím viselésére jogosító okirat hiteles magyar fordítása, ha
van.

Eljárási illeték:
-

1.500.- Ft

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a 168/1999. (XI.24.) Kormány rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
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8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
8:00-20:00
Hétf
8:00-20:00
Kedd
8:00-20:00
Szerda
8:00-20:00
Csütörtök
8:00-20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Útlevél
30. Kiskorú személy kérelmének benyújtása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Útlevél
Kiskorú személy kérelmének benyújtása
A gyermek útlevelének kiadását a szül k, törvényes képvisel k
kérhetik. Az ügyintézés során a gyermek arcképének és aláírásának –
ha tud írni – digitális felvételére kerül sor. 12 év felett ujjnyomat
vételezésére is sor kerül. A törvényes képvisel k mindegyikének hozzá
kell járulniuk a kiskorú útlevelének kiadásához, melyet az
Okmányirodában személyesen tesznek meg.
A hozzájáruló nyilatkozat megtehet bármely okmányirodában.
Ha csak az egyik szül t illeti meg a szül i felügyelet, ezt okirattal kell
igazolni (joger s válóperi ítélet, tárgyalási jegyz könyvbe foglalt és
jóváhagyott egyezség, gyermekelhelyezésr l szóló joger s bírói ítélet,
ismeretlen helyen való tartózkodás illetve akadályoztatás bizonyítása,
halotti anyakönyvi kivonat, gyámhivatal stb.).
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
a gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata
- lakcímkártyája vagy személyi lapja vagy hatósági
bizonyítványa,
- érvényes személyazonosító igazolványa (ha rendelkezik
vele),
- el
érvényes útlevele (ha rendelkezik vele)
a törvényes képvisel (k)
- érvényes személyazonosító okmánya
- gyám esetében a joger s gyámrendel határozat
- a törvényes képvisel hozzájáruló nyilatkozata, eredetben,
ha nem a kérelem beadásával egyidej leg, az
Okmányirodában nyilatkozik.
Szül k által kiállított, teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt,
az úti okmány kiállatásához hozzájáruló nyilatkozat
Eljárási illetékek:

Alapilleték
0-18 éves korig

2.500,-Ft

Vesztett, rongált okmány pótlása
0-18 éves korig

5.000,-Ft,

Az eljárási illetéket az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben lehet befizetni.
6 év alatt az útlevél érvényességi ideje: 3 év
6-18 éves korig az útlevél érvényességi ideje: 5 év
Ügyintézési határid k:
Normál ügyintézési határid : 20 nap
Azonnali eljárás: 7 napon belül – 19.000,- Ft – bármely okmányirodában
indítható, és az útlevél ugyanazon okmányirodában átvehet
Sürg sségi eljárás. 3 napon belül – 29.000,- Ft – bármely okmányirodában
indítható, de az útlevél csupán a Központi Okmányirodában vehet át
Azonnali eljárás: 24 órán belül – 39.000,- Ft – Csak a Központi Okmányirodában
indítható és az útlevél csak ott vehet át.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény;
az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
101/1998. (V.22.) Kormány rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII.
törvény végrehajtásáról
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Útlevél
31. Nagykorú személy kérelmének benyújtása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Útlevél
Nagykorú személy kérelmének benyújtása
Az útlevél cseréjét lehet kérni, ha az okmány érvényességi ideje lejárt,
betelt, vagy megrongálódott, ha személyes adatai megváltoztak. A kérelmet
személyesen kell benyújtani.
Az ügyintézés során lehet ség van soron kívüli (7 napon belül)
ügyintézésre, melynek igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000.-Ft.,
sürg sségi ügyintézésre (3 napon belül), melynek igazgatási
szolgáltatási pótdíja 29.000.-Ft.
Azonnali eljárás keretében (24 órán belül) is igényelhet útlevél, de
kizárólag a Központi Okmányirodában, melynek pótdíja : 39.000 .-Ft.
A sürg sségi és az azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a
Központi Okmányirodában vehet át.
Az eljárás során az arckép felvételezése mellett ujjnyomat vételre is sor
kerül.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
a kérelmez személyazonosságát igazoló okmány (személyi
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet engedély),
lakcímkártya, ha rendelkezik vele,
el
érvényes útlevél, ha rendelkezik vele,
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha eltérés van a számítógépes rendszer és a
bemutatott okmányok között.(Ennek hiányában az ügyintéz
egyeztet az illetékes anyakönyvvezet vel.)
ha a kérelmez doktori cím viselésére jogosult, a doktori címet
igazoló magyar nyelv okmányt is be kell mutatni, ha e címe az
adatbázisban nem szerepel.
Az elkészült útleveleket a posta kézbesíti illetve az okmányirodában is
átvehet k.
Eljárási illetékek:

- Alapilleték:
18-70 év között 5 éves érvényességgel
7.500,-Ft
18-70 év között 10 éves érvényességgel
14.000,-Ft
70 év felett
2.500,-Ft
Ujjnyomat nélkül 1 év érvényességgel
2.500,-Ft
(Amennyiben nem lehetséges az ujjlenyomat levétele)
Elvesztett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott magánútlevél
és a második magánútlevél helyett kiállított új útlevélért az
alapilletékek kétszeresét, sürg sséggel kért útlevél kiállítása esetén
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
Az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege:
7 napos eljárás esetén: plusz 19.000,- Ft
3 napos eljárás esetén: plusz 29.000,- Ft
24 órás eljárás esetén: plusz 39.000,- FT - azonban 24 órás eljárás
csak a Központi Okmányirodában indítható!
Az eljárási illetéket az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben lehet befizetni.
Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény;
az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
101/1998. (V.22.) Kormány rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 881-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
8:00-20:00
Hétf
8:00-20:00
Kedd
8:00-20:00
Szerda
8:00-20:00
Csütörtök
8:00-20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Vezet i engedély
32. Új, kezd vezet i engedély
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Vezet i engedély
Új, kezd vezet i engedély igénylése

A vezet i engedély iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. Az
ügyintézés során az igényl arcképének és aláírásának digitális
felvételére kerül sor.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
vizsgaigazolás, (Közlekedési Felügyelett l)
orvosi igazolás az egészségügyi alkalmasságról,
személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi
igazolvány vagy útlevél),
lakcímkártya (ha van),
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és
a bemutatott okmányok között.(Ennek hiányában az ügyintéz
egyeztet az illetékes anyakönyvvezet vel.)

Eljárási illeték:
-

4.000.- Ft,
62. életév felett 1.500.-Ft.

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
Vezet i engedély
33. Vezet i engedély cseréje (lejárt vagy megrongálódott, új
kategória megszerzése stb.)
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Elérhet :
www.magyarorszag.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.

Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.

Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Vezet i engedély
Vezet i engedély cseréje (lejárt vagy megrongálódott a
vezet i engedély, új kategória megszerzése, stb.)

A vezet i engedély cseréjét akkor lehet kérelmezni, ha az lejárt vagy
megrongálódott, illetve ha a kérelmez új járm kategória bejegyzésére
szerzett jogosultságot.
Az ügyintézés személyesen történik, az igényl arcképének és
aláírásának digitális felvételére kerül sor.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi
igazolvány vagy útlevél)
orvosi igazolás az egészségügyi alkalmasságról, ha lejárt az el
el
vezet i engedély,
lakcímkártya (ha van),
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és
a bemutatott okmányok között. (Ennek hiányában az ügyintéz
egyeztet az illetékes anyakönyvvezet vel),
új kategória esetén az alkalmasságot igazoló vizsgaigazolás
(Közlekedési Felügyelett l)

Eljárási illeték:
-

4.000.- Ft,
62. életév felett 1.500.-Ft.

Az eljárási illetéket, az Okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai
csekken, helyben, illetve bankkártyával, az ügyintéz nél is be lehet
fizetni az illetéket.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény,
- a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény,
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet

2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
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BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Vezet i engedély
34. Elveszett eltulajdonított vezet i engedély pótlása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Vezet i engedély
Elveszett, eltulajdonított vezet i engedély pótlása

Ha a vezet i engedély elveszett, vagy ellopták, be kell jelenteni az
Okmányirodában. Lopás esetén a Rend rségen is tehet feljelentés.
A kérelmet személyesen kell el terjeszteni. Az ügyintézés során az
igényl arcképének és aláírásának digitális felvételére kerül sor.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi
igazolvány vagy útlevél),
lakcímkártya (ha van),
orvosi igazolás az egészségügyi alkalmasságról, kivéve azokat az
eseteket, ha az elveszett vagy eltulajdonított vezet i engedély
kártya formátumú volt,
rend rségi feljelentés a eltulajdonításról (ha van)
születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és
a bemutatott okmányok között. (ennek hiányában az ügyintéz
egyeztet az illetékes anyakönyvvezet vel.)

Eljárási illeték:
-

4.000.- Ft
62. életév felett: 1.500.-Ft.

Az illetéket az okmányirodában rendelkezésre bocsátott postai csekken,
helyben lehet befizetni.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. Törvény
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
2013.06.01.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Elérhet ségeink:
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25 - 06-23/ 457-552
2040 Budaörs, Szabadság u. 134. - 06-23/ 889-191

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Okmányiroda Nyitva tartása

NAP
Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00
8:00 - 20:00
8:00 -20:00

Postai Pénztár Nyitva tartása
Nap
De.
8:00 -20:00
Hétf
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 -20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 -20:00
Péntek
FELHÍVOM FIGYELMÉT
az internetes okmányirodai ügyintézés lehet ségre.

TÁJÉKOZTATÓ
Vezet i engedély
35. Nemzetközi vezet i engedély kiállítása
Tisztelt Ügyfelünk!
A kezében tartott tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy ügyeit gyorsabban és
zökken -mentesebben intézhesse el.
Ennek érdekében kérem, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a leírtakat.
Ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a várakozási id
érdekében el zetes id pont foglalás:
-

lerövidítése

www.magyarorszag.hu
www.budaors.hu

Az ügyintézést ügyfélirányító rendszer segíti, ezért (még abban az esetben is, ha
el zetesen id pontot egyeztetett) kérjen hívószámot az ügyfélszolgálaton.

Elérhet :
www.magyarorszag.hu
Hivatalunk célja: ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatást nyújtani, amellyel minden
ügyét intéz polgár elégedett.
Az okmányiroda munkatársai is erre törekszenek, amikor munkájukat a jogszabályi
el írások betartása mellett udvariasan, gyorsan, és az ügyintézéshez minden segítséget
megadva végzik.
Amennyiben elégedett munkánkkal, kérjük, töltse ki az irodáinkban található ügyfélelégedettségi kérd íveket.
Tisztelettel:
Az Okmányiroda munkatársai

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges, a kérelem nyomtatvány, valamint
illeték és díj befizet csekkeket az ügyintéz l kapja meg.
Befizetéseit az Okmányirodában m köd postai pénztárban, illetve az
ügyintéz nél bankkártyás fizetéssel intézheti. A pénztár zárása után, helyben
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehet ség.

Kötelez felel sség biztosítását az okmányirodai váróban m köd alkusznál is
megkötheti

Vezet i engedély
Nemzetközi vezet i engedély kiállítása
Nemzetközi vezet i engedélyt az kérhet, aki rendelkezik érvényes
vezet i engedéllyel. A nemzetközi vezet i engedély érvényességi ideje
megegyezik a nemzeti vezet i engedély érvényességi idejével, de
maximum 3 év lehet.
A nemzetközi vezet i engedély ugyanarra a kategóriára érvényes,
melyre a nemzeti vezet i engedély, és ugyanazok a korlátozások
vonatkoznak a kérelmez re.
A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján is el lehet
terjeszteni.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:
személyazonosításra alkalmas okmány, (személyi igazolvány,
érvényes útlevél),
érvényes vezet i engedély,
lakcímkártya (ha van),
1 db igazolványkép,

Igazgatási szolgáltatási díj:
- 2300.-Ft
Az igazgatási szolgáltatási díjat az Okmányirodában rendelkezésre
bocsátott postai csekken, illetve bankkártyával, helyben lehet befizetni.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM
rendelet
2013.06.01.

