
Gépjármű ideiglenes hatósági jelzésének, forgalmi engedélyének 
kiadása - „E” betűjelű rendszám 

Ügyleírás: Gépjármű ideiglenes hatósági jelzésének, forgalmi 
engedélyének kiadása önjáró munkagép és azon járművek 
esetében, amelyeket Magyarországon forgalomba még nem 
helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivontak, vagy 
amelyeknek az állandó rendszámmal történő közlekedése 
bármely okból átmenetileg nem lehetséges.  
 

Illetékesség: Országos. 

 
Szükséges okiratok: - a jármű jogszerű birtoklásának igazolása, 

- a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap, 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének 

igazolása, 
- ügyfél által kitöltött adatlap (az ügyintéző adja), 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány 

(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

- lakcímigazolvány (ha kiállításra került), 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy nem a cég 
képviselője jár el, 

- az ideiglenes forgalomban tartási engedély és a 
rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, megfizetését 
tanúsító igazolás. 

 

Az ügyet intéző osztály:  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem 
benyújtása helye szerinti járási hivatalának okmányirodai 
osztálya, illetve kormányablak osztálya. 

 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 21 nap.  
 
- 3.500 Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése, amely 

az ideiglenes forgalomban tartási engedély díja, 
- 13.000 Ft (1 pár rendszámtábla esetén) vagy 8.500 Ft (1 db 

rendszámtábla esetén) csekken vagy bankkártyával történő 
befizetése, amely a rendszámtábla díja. 

 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő 
fizetési lehetőség esetén a helyszínen. 
 

Egyéb fontos tudnivalók: Érvényességi ideje: maximum 6 hónap.  
A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű 
tulajdonosa részére egy alkalommal adható ki. 
Területi hatály: csak Magyarország területén lehet vele 
közlekedni. 
 

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 
2. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
3. 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 

nyilvántartásról, 
4. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról, 
5. 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

hatósági eljárások díjairól, 
6. 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési 



igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról, 

7.  66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról, 

8.  515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 
  

  

 

  


