
 
 
 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatója az időszakos vizsgálat 
keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről 
 
 
1. Általános ismertető 

Az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának 

visszatérítéséről szóló 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelet értelmében a közlekedési hatóság a 

jogosult kérelmére visszatéríti az időszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és 2010. 

február 18. között elvégzett eredetiségvizsgálat befizetett díját. 

 

A díj visszafizetését jármű korábbi eljárást kezdeményező üzemben tartója kérheti, ha a jármű 

eredetiségvizsgálatának eredményét a közlekedési igazgatási eljárásban nem használta fel (pl. 

átíráshoz). 

 

A visszafizetésről a közlekedési hatóság közigazgatási eljárás keretében az eredetiségvizsgálat 

eredményének közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára meghatározott idő 

elteltét követően határoz. Miután az eredetiség vizsgálat eredményét 60 napig lehet a 

közlekedési igazgatási eljárásban felhasználni, a döntés a visszafizetésről legkorábban a 

vizsgálat napját követő 61. napon történhet. 

 

A kérelem benyújtására 2010. április 1. és 2010. június 30. között van lehetőség. A 2010. 

június 30-i határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott kérelmek alapján a díj 

visszafizetésére nincs lehetőség! 

 

A kérelem benyújtható személyesen a közlekedési hatóság által üzemeltetett 

vizsgálóállomáson, vagy postai úton a területileg illetékes regionális igazgatóságnak címezve. 

 

A kérelem benyújtható képviselő által is. Ebben az esetben a képviseleti jogosultságot 

igazolni kell. 

 

2. A benyújtandó kérelem tartalma 
A kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a jármű rendszámát, 

b) az időszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét, 

c) a jogosult nevét és címét, 

d) a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára 

utalással kéri teljesíteni, 

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a  

� Visszafizetésre kerülő díjat  

i. bankszámlaszámra történő átutalással, vagy 

ii. címre, készpénz-kifizetés kézbesítésével kéri, 

� az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem 

használták fel és – amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem telt el – 

annak felhasználására nem kerül sor. 

 



A kérelem tartalmazhatja az ügyfél nyilatkozatát, miszerint kedvező döntés esetén a 

jogorvoslati jogáról lemond. 

 

Az eljárást meggyorsítja, ha a kérelemhez mellékeli a műszaki vizsgáról kiállított 
Műszaki adatlapot vagy a kapott számviteli bizonylatot, amennyiben az rendelkezésre 
áll. 
 
 

3. A visszatérítés módja 
Az eljáró hatóság – a díj visszatérítéséről kiadott határozatának jogerőre emelkedését követő 

15 napon belül – a jogosult kérelme szerint, a jogosult által megadott 

a) bankszámlaszámra történő átutalással, vagy 

b) címre, készpénz-kifizetés postai kézbesítésével 

téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját. 

 

A bankszámlára utalás egyszerűbb, gyorsabb eljárás, ezért javasoljuk, hogy fizetési 
módként elsősorban a bankszámlára utalást válasszák! Sikertelen utalás esetén a 
hatóság a kérelemben megadott címre postai készpénz-kifizetés kézbesítésével továbbítja 
a visszajáró díjat. 
 
A visszautalás a határozat jogerőre emelkedését követően tudja a hatóság indítani. A hatályos 

jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén a 

kérelmező lemondjon a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőségről. Ebben az esetben a határozat 

a közléssel jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Így 15 nappal rövidülhet az eljárás. 
 

4. A visszatérítés összege 
A visszatérítés összege megegyezik a vizsgálat megfizetett díjával. Ha kijelölt 

vizsgálóállomáson történt a vizsgálat, a közlekedési hatóság által kiadott bizonylaton csak az 

eljárási díj 60%-a szerepel. Ettől függetlenül a közlekedési hatóság a vizsgálat teljes díját 

visszafizeti a következő táblázat szerint: 

 

3. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez 

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai 

 
Díj  

Ft/db 

1. A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: 

a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) 17 000 

b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) 18 500 

c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) 20 000 

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak: 

a) 500 ccm hengerűrtartalomig 15 500 

b) 500 ccm hengerűrtartalom felett 17 000 

3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért 

fizetendő díj: 
14 000 

4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) 

előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: 
20 000 

5. Tehergépkocsik 

5.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig 21 000 



5.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól 22 000 

6. Autóbusz 

a) szállítható személyek száma 20 főig 21 000 

b) szállítható személyek száma 20 fő felett 22 000 

7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20 000 

8. Pótkocsi 

8.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi) 16 000 

8.2. Nehéz pótkocsi 17 500 

8.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19 000 

 

A visszatérítésre irányuló eljárás díjmentes. Az üzemben tartó a fenti táblázatban szereplő 

összegre jogosult.  

 

A regionális igazgatóságok címei: 

Megye: Levélcím: 

Budapest, Pest megye NKH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága 

Közúti Jármű Főosztály 

 1141 Budapest Komócsy u.17-19. 

1576 Budapest 141. Pf:25 

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád NKH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 

Közúti Jármű Főosztály 

6000 Kecskemét Szent István krt.19/A. 

6001 Kecskemét Pf:189 

Baranya, Somogy, Tolna NKH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 
Közúti Jármű Főosztály 

7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3. 

7101 Szekszárd Pf:127. 

Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-

Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
NKH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 
Közúti Jármű Főosztály 

4025 Debrecen Széchenyi u.46/B. 

4001 Debrecen Pf.76. 

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Nógrád 
NKH Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatósága 

Közúti Jármű Főosztály 

3300 Eger Széchenyi u.47. 

3301 Eger Pf:149. 

Komárom-Esztergom, Fejér, 

Veszprém 
NKH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 

Közúti Jármű Főosztály 

2800 Tatabánya Táncsics M. u.1/D. 

2801 Tatabánya Pf:165. 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala NKH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága 



Közúti Jármű Főosztály 

9700 Szombathely Wesselényi u.7. 

9701 Szombathely Pf:160. 

 

Budapest, 2010. március 31. 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

 Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság 


