
P-s betűjelű rendszámtábla 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– a tevékenység igazolására szolgáló okirat, 

– kérelem a rendszámtábla igényléshez, 

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás 

– ügyfél-azonosító okmány (természetes személy esetében 

személyazonosításra alkalmas okmány, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező társaság esetén közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

címpéldány vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata), 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott útján. Cég esetén az ügyintéző 

eljárási jogosultságát igazoló okiratot csatolni kell.   

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási szolgáltatási díj, amely magában foglalja a rendszámtábla, indítási napló 

és ideiglenes forgalomban tartási engedély díját. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Ügyintézési határidő: 25 nap 

 

Ügymenet leírása:  

Az iratok, okmányok bemutatása és ellenőrzése után az eljáró ügyintéző az irodai 

rendszámtábla készletből elektronikus úton kiadja a rendszámot, ideiglenes forgalmi 

engedélyt. Kitöltve átadja az indítási naplót. A rendszámtábla kiadásáról határozatot 

hoz, amit szintén átad az igénylőnek.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

- P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát a fő tevékenysége szerint járműgyártó 

gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett 

járműve tesztelésére,  

- a fő tevékenység szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó 

szervezetnek a még forgalomba nem helyezett vagy forgalomból kérelemre 



ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá 

kereskedelmi célú kipróbálása,  

- gépjármű-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont 

jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység elvégzése, 

-  közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése, továbbá 

- járműfejlesztő szervezetnek tesztelés 

- céljából kell kiadni. 

 

A P-s táblával ellátott járművet az engedély jogosítottja, vagy vele munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló személy vezetheti. A P-s tábla érvényességi ideje egy év. 

A forgalomban történő részvétel során a forgalomban tartási engedélyt a járművet 

vezető személynek magánál kell tartani és az indítási naplót pontosan vezetni kell. 

A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás 

esetében, illetve akkor jogosít más EGT államban történő közlekedésre, ha azt az 

adott ország jogszabályai is lehetővé teszik. 

A táblát csak olyan járműre lehet felszerelni, amely a közúti közlekedésre alkalmas 

műszaki állapotban van, amiért a jármű üzembentartója felelős. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 

a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

– 29/2004.(VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági 

eljárások díjairól  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.kormanyablak.hu 

www.nyilvantarto.hu 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

http://www.kormanyablak.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/

