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H A T Á R O Z A T 

 
  

Az országos járműnyilvántartás adatai alapján Molnár Richárd Mihály (6000 Kecskemét, Szent István krt 

11/A.) nevén nyilvántartott MTM-756 forgalmi rendszámú, forgalmi engedély száma: LA60323, első 

nyilvántartásba vétel ideje: 2004.08.09., első magyarországi nyilvántartásba vétel ideje: 2004.08.09., 

műszaki érvényesség időtartamának vége: 2021.04.27., gyártmány: MERCEDES-BENZ, típus: E 240, 

kereskedelmi leírás: -, jármû kategória: személygépkocsi, jármű jelleg: normál, gyártás éve: 2002., saját 

tömeg: 1570 kg, össz. tömeg: 2105 kg, szállítható személyek száma: 5 fő, ülések száma: 5, szín: fekete, 

alvázszám: WDB2110611A153870, motorkód/szám: 11291331405642, hajtóanyag: benzin, 

hengerűrtartalom: 2597 cm3, teljesítmény: 130 kW, környezetvédelmi osztály: szabályozott katalizátor 

OBD rendszerrel EURO IV, sebességváltó: MECHANIKUS/NORMÁL műszaki adatokkal rendelkező 

járművet a forgalmi engedély és a hatósági jelzések bevonásával egyidejűleg  

 

hivatalból ideiglenesen - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezet fennállásának igazolásáig - 

a forgalomból kivonom. 

 

A forgalomból való kivonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válása 

napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat véglegessé válását megelőzően azt leadta.  

Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani. 

 

A forgalomból való kivonás tényét a közúti nyilvántartásban rögzítem. 

 

Kötelezem a tulajdonos/üzembentartót, hogy a jármű forgalmi engedélyét, valamint hatósági 

jelzéseit ezen határozat véglegessé válásától számított 5 napon belül Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztály 2. címén (6000 Kecskemét, 

Rákóczi u. 5. szám) adja le. 

 

Tájékoztatom, hogy ha a végrehajtandó határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy 

csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történik, úgy elrendelem a határozatban foglaltak 

végrehajtását és azt elektronikus úton közlöm a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és 

Vámigazgatóságával. 

 

Tájékoztatom, hogy csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás fedezet fennállását igazolja, valamint az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

számlájára befizetett 10.900,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló feladóvevényt 

Hivatalunkban bemutatja.  

 

Döntésem a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a 

keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. A döntés 

végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
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Az eljárás illetéke 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint, mely illetékfeljegyzési jogot élvez. 

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről 

nem rendelkeztem. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban: Gfbtv.) 48. § (1) 

bekezdés szerint, a kötvénynyilvántartó szerv legalább havonta köteles a járműnyilvántartás, az ideiglenes 

rendszámtáblák nyilvántartása és a kötvénynyilvántartás összevetésével ellenőrizni a biztosítási 

szerződések érvényességét és összeállítani az érvényes szerződéssel nem rendelkező üzemben tartók adatait 

tartalmazó listát, és azt a 45. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében az üzemben 

tartó vagy ideiglenes rendszámtábla jogosultjának lakóhelye (székhelye, telephelye) szerinti illetékes járási 

hivatal részére informatikai rendszerén keresztül elérhetővé tenni. 

 

A kötvénynyilvántartó szerv értesítése alapján megállapítottam, hogy a(z) MTM-756 forgalmi 

rendszámú járműre 2021.10.31-től a mai napig nincs érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási 

szerződés regisztrálva. Ezért a vonatkozó és az alábbiakban idézett jogszabályok alapján a járművet 

hivatalból ideiglenesen a forgalomból kivonom. 

 

A Gfbtv. 45. § (2) bekezdése alapján, ha a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás 

kötvénynyilvántartó szerv általi összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során 

megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a kötvénynyilvántartó szerv, 

illetve a hatóság értesítése alapján az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti illetékes járási hivatal a 

külön jogszabályban meghatározott módon - az 57/A. § (1) bekezdésének megfelelően mentesített 

gépjárművek kivételével - a gépjárművet kivonja a forgalomból. 
 

 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló a 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 1/D. § (1) bekezdés szerint a 

hivatalból induló közlekedési igazgatási eljárásokban, valamint azokban az esetekben, ahol e rendelet az 

alakszerű döntés meghozatalát kifejezetten előírja, a döntés szóbeli közlésének nincs helye. A (2) bekezdés 

alapján, ha jogszabály az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az 

ügyintézési határidő 25 nap. 

 

A Korm. rendelet 101. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási 

okot észlelő hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § 

(1) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a 

járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, 

vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás 

kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették. 

 

A Korm. rendelet 96. § (7) bekezdése alapján a közlekedési igazgatási hatóságnak a jármű forgalomból 

történő kivonást elrendelő határozata tartalmazza a jármű műszaki vizsgálatához szükséges járműazonosító 

és műszaki adatokat. 

 

A Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés b) pontja alapján a járművet a hivatalból indult eljárás során a 

forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával, 96. § (1) bekezdés e) és g) pontja, továbbá a 101. § (1) 

bekezdés a), d) és g) pontja esetén a kötelezettség teljesítésének igazolásáig kell kivonni a forgalomból. 

 

A Korm.rendelet 104. § (2) Amennyiben a hatósági engedélyt a helyszínen nem vették el, a kivonás 

időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válása, napjától kell számítani, 

kivéve, ha az ügyfél a határozat véglegessé válását megelőzően azt leadta. Ebben az esetben a leadás 

napjától kell a kivonás időtartamát számítani. (3) A forgalomból kivonást elrendelő határozat véglegessé 
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válásától, számított öt napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és 

a rendszámtáblát le kell adni. (3a) A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - 

rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási 

hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű 

forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel 

egy alkalommal utángyártható. (3b) A rendszámtáblák selejtezésekor a jármű forgalmi engedélyét 

érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak. (4) A kivonás időpontjaként az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott napot kell a nyilvántartásban megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a leadási 

kötelezettségének nem tett eleget. 

 

A Korm. rendelet 108. § (1) bekezdése szerint a  közlekedési igazgatási hatóság a 87. § (4) bekezdése, a 

101. § (1) bekezdés c) pontja és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján az e rendeletben meghatározott 

időtartamra, a 101. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig, valamint 

a 101. § (1) bekezdés a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig 

ideiglenesen forgalomból kivont járművet a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező 

hatóság értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból 

forgalomba helyezi, ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos az átírásra irányuló kérelmével egyidejűleg 

az ahhoz szükséges kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja. E 

szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére történt. 

 

A Korm. rendelet 108. § (2) bekezdése alapján az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy 

telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását 

nyilvántartásba veszi. 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 122. § (1) 

bekezdés szerint, ha a döntés meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, 

tűrésre, abbahagyásra (a továbbiakban: meghatározott cselekményre) irányul, és az adós a meghatározott 

cselekményt önként nem teljesítette, a behajtást kérő hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi az állami 

adó- és vámhatóságot. A (2) bekezdés értelmében az állami adó- és vámhatóság - a (3) bekezdés szerinti 

eljárási bírság kilátásba helyezése mellett - felhívja az adóst a meghatározott cselekmény önkéntes 

teljesítésére, továbbá tájékoztatja a teljesítés elmaradásának következményeiről. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 112. §-ára, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

A közigazgatási per iránti eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: 

Itv.)  45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja 

rendelkezik. 

 

A kapcsolattartásról az Ákr. 26.§-a alapján rendelkeztem. Határozatom az Ákr. 80-81.§-án alapul.  

 

Az Ákr. 104.§ (3) bekezdés a) pontja értelmében az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás 

megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti. 

Az Ákr. 124.§ alapján eljárási költség a közigazgatási hatósági eljárás során nem merült fel.  

 

Az Ákr. 132.§ bekezdése alapján, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem 

tett eleget, az végrehajtható. 

 

A jármű - a forgalomból történő kivonása esetén - a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások 

díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. számú melléklet 2. b) pontja alapján, 10900,- Ft igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetését, továbbá az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének az 
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igazolását követően helyezhető ismételten fogalomba. A forgalomba helyezéshez szükséges 

felelősségbiztosítás fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközöket a magyarországi telephelyű 

gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező 

gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre 

vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet 1. §-a tartalmazza. 

 

Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés h. 

pontja, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.rendelet 1.§ (1) a. pontja, illetékességemet a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) 

Korm.rendelet 3.§ állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2022. május 12. 

 

 

      Cseh Tamás 

  hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

                                                                                                         

                                                                                                                Bögös Ágnes 

                               kormányablak ügyintéző 

 

Erről értesülnek: 

1. Molnár Richárd Mihály (6000 Kecskemét, Szent István krt 11/A.) – postai úton 

2. Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság – véglegessé 

válás után 

3. Irattár 
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