
Tájékoztató az SP rendszámhoz kapcsolódó Okmányirodai ügyintézésről 
 
 
Felhívjuk a Tisztelt Versenyzők figyelmét, hogy a Központi Okmányirodában a tavalyi működéshez képest 
szervezeti és ügymeneti változások történtek. 
 
Javasoljuk, hogy akinek van 2016.03.31-ig érvényes gépkönyve és a sportrendszámhoz kapcsolódó ideiglenes 
forgalomban tartási engedélye lejárt vagy le fog járni 2016. április végéig, azok már most kezdeményezzék a 
forgalomban tartási engedély meghosszabbítását.  
 
Érvényes gépkönyv esetén a Közlekedési Hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlapon, a versenyjármű szemle 
napjától számított 1 évben állapítja meg a műszaki érvényesség idejét, így ez a dátum nincs összefüggésben a 
gépkönyv lejárati dátumával. 
Ha nincs változás és a jármű műszaki adataiban, azaz az nem tér el a legutóbbi szemléhez készített 
szakvéleményben rögzítettektől (pl. öv, ülés, motorkód, tulajdonos nem változott), akkor csak el kell vinni a 
járművet a versenyjármű szemlére és utána az okmányokat a Központi Okmányirodába. 
 
A 2016. évi gépkönyv hosszabbításokat megelőző versenyjármű szemlékkel elkerülhetjük a márciusra várható 
nagyszámú SP hosszabbítás miatt a Központi Okmányirodában kialakuló torlódást. 
 
A Központi Okmányiroda tájékoztatása alapján lehetőség van: 
 

 helyszíni sorszámhúzásra  

 előzetes időpontfoglalásra 
http://www.nyilvantarto.hu/hu/ugyfelszolgalatok_kozpontiokmanyiroda  

 csoportos ügyintézésre  

A Személyes Ügyfélszolgálati Főosztály Visegrádi utca 110. számú épületének  1. emeletén található Kiemelt 
Ügyfelek Osztályán lehetőség van kettőnél nagyobb számú kérelem benyújtására egy személy által.  
A Kiemelt Ügyfelek Osztálya a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény által biztosított nyolcnapos ügyintézési határidőn belül teljesíti a benyújtott kérelmeket.  

A Kiemelt Ügyfelek Osztályán az ügyintézés időpontfoglalás alapján történik, időpontot a 412-6435 
telefonszámon lehet foglalni. Csak a 1818-as melléken lehet időpontot foglalni! 

  
A zökkenőmentes és a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a benyújtott kérelmek és 
mellékleteik maradéktalanul feleljenek meg a jogszabályi követelményeknek.  
 
SP ideiglenes rendszám kiadása iránti kérelem esetén a következő mellékletek kerüljenek benyújtásra, illetve 
bemutatásra: 

 a jármű jogszerű birtoklásának igazolása 

 Műszaki Adatlap 

 érvényes gépkönyv 

 kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolása. 

 MNASZ Szakvélemény  

 Forgalmi engedély és törzskönyv (külföldi járműveknél technikai lap) 

 Nem személyes ügyintézésnél meghatalmazás 
   
Ideiglenes forgalmi engedély meghosszabbítása esetén be kell nyújtani, illetve be kell mutatni a következő 
mellékleteket: 

 előző ideiglenes forgalmi engedély 

 előzőleg kiadott indítási napló 

 Műszaki Adatlap 

 érvényes gépkönyv 

 kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolása. 

 MNASZ Szakvélemény  

 Nem személyes ügyintézésnél meghatalmazás 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/ugyfelszolgalatok_kozpontiokmanyiroda

