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

Ügyleírás: A járműjavítási és járműkereskedelmi tevékenység 
ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő 
javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállítása, vagy kísérlet 
vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre a 
közlekedési igazgatási hatóság kérelemre, P betűjelű 
ideiglenes rendszámtábla használatát engedélyezi és az 
ideiglenes rendszámtáblát kiadja. 

Illetékesség: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása 
helye szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve 
kormányablak osztálya. 
 

Szükséges okiratok az 
engedélyezéshez: 

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

(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

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

meghatalmazás, ha nem a cég képviselője jár el,  
-  rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 

megfizetését tanúsító igazolás, 
- cégeknél: aláírási címpéldány, egyéni vállalkozóknál: egyéni 

vállalkozói igazolvány. 
 

Szükséges okiratok a kiadáshoz: - érvényes kötelező-gépjármű felelősségbiztosítás meglétének 
igazolása, 

- érvényes személyazonosságot igazoló okmány 
(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

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

meghatalmazás, ha nem a cég képviselője jár el. 
 
Az ügyet intéző osztály: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály 1. (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 8 nap. 
 
- 38.000 Ft csekken történő befizetése, amely magában 

foglalja a kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges 
próbarendszám engedélyezését és a hozzá tartozó 
ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló 
kiadását. 

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

Egyéb fontos tudnivalók: A jogosultak köre:  
 fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezet; 
 fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult 

gazdálkodó szervezet; 
 gépjármű-fenntartó szervezet; 
 közlekedési kutatóintézet; 
 a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 



rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek 
tesztelés céljából. 

 
A jármű használatára, vezetésére jogosult: 
- az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottja vagy 
- a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy. 
 
Kivételek: 
- a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személy, 
- a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó 

szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személynek a jármű használata során a járműben kell 
tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során 
okirattal kell igazolni, 

- a járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás esetén csak 
olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó 
tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez 
előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel 
fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal 
köteles igazolni. 

 
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a 
személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. 
Kivétel: indokolt esetben a korlátozás alól az engedélyező 
közlekedési igazgatási hatóság felmentést adhat, ha a 
tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul 
(személy- és teherszállítás, vontatás). 
 

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. 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról. 

 

  


