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A törzskönyv a jármű tulajdonjogát igazoló okirat, és az ellenkező bizonyításáig a 

törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni. Egy járműhöz egy 

időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban 

való részvételének nem feltétele, tehát a járművezető nem köteles ezt a dokumentumot 

magánál tartani, ehelyett ajánlott otthon, biztonságos körülmények között tárolni .  

Törzskönyv nélkül tulajdonváltozás a nyilvántartásban és az okmányokon nem vezethető át, 

kivéve, ha valakinek régi típusú forgalmi engedélye van, mivel az még alkalmas a tulajdonjog 

igazolására. Az új típusú azonban a tulajdonos adatait nem tartalmazza, így önmagában a 

tulajdonjog igazolására alkalmatlan . A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést 

elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát az okmányiroda a törzskönyv kiállítása 

nélkül jegyzi be a nyilvántartásba.  

Ki állítja ki a törzskönyvet?  

A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki, és postai úton továbbítja a jogosult részére. A 

törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes vagy jogi személyt, 

illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot lehet feltüntetni, aki a 

jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja . Fontos tudni, hogy a törzskönyvvel 

kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az ügyfél a 

kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu ) keresztül elektronikus úton is 

előterjesztheti .  

Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?  

A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogának igazolására szolgálhat: 

1. a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - 

számla, 

2. a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott 

járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél az 

illetékes külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy 

hitelesített okmányok, 

3. az árverési jegyzőkönyv, 

4. a gyártó számlája, 

5. a jogerős bírósági határozat, 

6. a hagyatékátadó végzés, 

7. az ajándékozást igazoló okirat, 

8. az adásvételi szerződés, 

9. a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, 

10. a járműkísérő lap eredeti vagy hitelesített példánya .  



A törzskönyv kiadása, illetve kiadásának megtagadása  

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve a közjegyzői vagy ügyvédi okiratban arra 

feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.  

A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 Ft.  

A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, terhelési tilalom stb.) esetén a 

törzskönyv kizárólag a korlátozás jogosítottja részére adható ki .  

A törzskönyv nem adható ki  

1. a súlyos mozgáskorlátozott személynek nyújtott személygépkocsi szerzési támogatás 

esetében az elidegenítési tilalom megszűnéséig (de az elidegenítési tilalom 

megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatásban részesült személynek 

kérelmére ki kell adni), 

2. a jármű V betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során, 

3. a jármű DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során, 

4. a jármű Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során. 

A jármű forgalomba helyezését (a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását) az 

okmányiroda határozattal megtagadja, ha nem igazolják hitelt érdemlően a jármű 

tulajdonjogát és származását. .  

A forgalmi engedélyt a hatóság kiadhatja annak, akinek a nyomozó hatóság, az ügyészség, a 

bíróság a lefoglalást megszüntető határozatában a járművet kiadni rendeli. Amennyiben a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem sikerül megállapítani a jármű tulajdonjogát, eredetét, a 

"törzskönyv kiadás megtagadva" bejegyzést feltüntetik a forgalmi engedélyben és a 

nyilvántartásban .  

Bűncselekményre utaló körülmények esetében is határozatot kell hozni a törzskönyv és a 

forgalmi engedély kiadásának megtagadásáról, amit meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye 

(tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitányságnak .  

A törzskönyv érvénytelenítése, megsemmisítése  

A forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníteni kell .  

A postai úton megküldött, de a jogosult által át nem vett törzskönyv az értesítési cím szerint 

illetékes okmányirodához kerül, ahol a kiállítástól számított egy évig megőrzik, majd a 

megsemmisítés érdekében visszaküldik a hivatalnak .  

A törzskönyv elvesztése, megsemmisülése, új törzskönyv kiállítása  

A törzskönyv elvesztésekor, megsemmisülésekor írásban jelezni kell ezt az illetékes 

okmányirodának. Az elveszett (megsemmisült) törzskönyv sorszámát a Magyar Közlönyben 

teszik közzé . A Magyar Közlönyben olvasható, a körözött törzskönyvekről szóló 

közlemények figyelemfelhívásra szolgálnak, mert ha a közzétételt követően valamely érdekelt 

fél a járművel, illetve törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát 15 napon belül igazolja, a 

törzskönyv nem pótolható, azaz nem állítanak ki újat ugyanarra a járműre. 15 nap elteltével az 



elveszett vagy megsemmisült törzskönyv pótolható, azaz újat állít ki a hatóság. Amennyiben a 

törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új 

törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető.  

Új törzskönyvet kell kiállítani, és a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni: 

1. a jármű elidegenítésekor, 

2. a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint 

3. a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor .  

Forrás: Magyarország.hu 


