
Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem / 

ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén 

indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően / 

 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, 

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, 

- a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított 

Műszaki Adatlapot 

- 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 jármű tulajdonosa, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes 

képviselője által meghatalmazott személy.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 3 500 Ft; 

Egy pár ideiglenes rendszámtábla kiadása: 13 000 Ft. 

Az ügyintézés határideje: 

Ügyintézési határidő: 25 nap 

 

Ügymenet leírása:  

A jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető a külföldről belföldi 

üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint 

egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt.  

 

A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes 

forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával 

valósul meg. 

Az E betűjelű rendszámtábla kiadásának feltétele: A jármű jogszerű 

birtoklásának, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének és a jármű 

műszaki alkalmasságának igazolása.  

A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a 

járműhöz „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási 

engedély egy alkalommal adható ki. 



Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország 

területén lehet közlekedni.  

 

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  

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 

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/

