
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Főosztály 

Kormányablak Osztály 2. 
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 5. 

76/795-250,  kormanyablak2.kecskemet@bacs.gov.hu 
Hivatali kapu: KMETKAB; KRID azonosító: 558069775 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL 

 
 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző:  

BK-05/KAB /7043-13/2022 

Bognár Zsuzsanna/Palotás 

Ferencé 

Tárgy: 

Hivatali kapu 

KRID azonosító 

EHG-252 frsz-újármű ügye 

KMETKAB 

558069775 

 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Az országos járműnyilvántartás szerint néhai JAKAB PÉTER (lakóhely: 6000 KECSKEMÉT, BELSŐNYÍR 

TANYA 125.) nevén nyilvántartott EHG-252 forgalmi rendszámú, Személygépkocsi  Forg. sz.: BV87259  Érv.: 

2004.11.30. Gyártmány: LADA      Típus: 2105 /1300 S/  Keresk. név: ---     Gyártás éve: 1982. Öntömeg: 995 

KG Össztömeg: 1340 KG Hengerűrt.: 1294 CM3 Telj.: 48 kW  Hajtóanyag: Benzin Száll. szem.: 5   Ülések 

száma: 5 Jelleg: NORMÁL Forgalomba helyezés dátuma: 1982.09.04. Alvázszám: XTA210500C0233133 

Motorszám: 21056127128, Szín: KÉK (SÖTÉTKÉK) Környezetvédelmi osztály: Katalizátor nélküli   

Sebességváltó: Mechanikus / Normál, Vontatás fék nélkül: --- KG   ráfutó fékkel: --- KG átmenő fékkel: --- KG 

Átrendszámozás dátuma: 1993.12.23   Oka: Átrendszámozás egyéb okból Visszavont hat. jelzés: KB5338 

Magyarországon forgalomba helyezett járművet a forgalmi engedély és a hatósági jelzések bevonása nélkül 

 

hivatalból a forgalomból átmeneti időszakra kivonom. 

 

 A forgalomból kivonás tényét – a határozat véglegessé válását követően – a közúti nyilvántartásba bejegyzem. 

 

A kivonási ok megszűnésével, a tulajdonjog megszerzésének igazolásával a jármű ismételten forgalomba 

helyezhető, amennyiben ez nem történik meg, a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől 

számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivonatnak kell tekinteni. 

 

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. 

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. 
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I N D O K O L Á S 

 

Hivatalom megkereste Dr. Mándoki Endre Közjegyzői Irodáját a fenti forgalmi rendszámú jármű ügyében. Az 

országos járműnyilvántartásból és személyi nyilvántartásból megállapítottam, hogy a jármű tulajdonosa Jakab 

Péter (6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 125.) 2010.04.18.-án elhalálozott.   A közjegyző tájékoztatása szerint 

az örökhagyó hagyatéki iratai leadásra kerültek a Szolnoki Levéltár részére. A jogerős hagyatékátadó 

végzésig a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.   

 

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

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 102.§ (5) bekezdése szerint a közlekedési 

igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során észleli, 

hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható 

meg. 

 

A jármű átmeneti időszakra történő kivonásáról a Korm. rendeletet 103.§ (1) bekezdés f.) pontja rendelkezik. 

A Korm. rendelet 104.§ (2) bekezdése értelmében 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. 

 

A Korm. rendelet 110.§ (7) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére, valamint a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. 

§ (1) bekezdés k) és l) pontja, a 102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult 

eljárást követően a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén a forgalomból történő kivonás 

járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell 

tekinteni. 

 

A 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 (3) bekezdés szerint, a közlekedési 

igazgatási eljárásban a hiányzó irat vagy okmány az ügyfél nyilatkozatával nem pótolható. A (4) bekezdés 

értelmében a (3) bekezdésben foglalt hiányzó irat pótlásának kizárására vonatkozó rendelkezések nem 

alkalmazhatóak abban az esetben, ha a tulajdonjog megszerzője a tulajdonosi láncolat igazolásához a 

tulajdonszerzési láncban őt megelőző tulajdonjog változásokat, valamint a jármű motorjának jogszerű 

megszerzését kívánja bizonyítani. 

 

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. 

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.  

 

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

     Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából:  

      

                                                                                                                   Palotás Ferencé         

                                                                                                              kormányablak ügyintéző                                                                                                                                                                                     

 

Értesülnek:  
1. Hirdetményi kézbesítés útján a jármű tulajdonos  

2. BM NYHÁT – véglegessé válás után 

3. Irattár 
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