
Gépjármű rendszámtáblájának, regisztrációs matricájának pótlása 

Ügyleírás: Gépjármű rendszámtáblájának, regisztrációs matricájának 
pótlása. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű 
pótlása nem lehetséges. 

Illetékesség: Országos. 

Az ügyet intéző osztály:  
 
 
 
Szükséges okiratok: 

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

- forgalmi engedély, 
- Európai Uniós rendszám esetén a regisztrációs matrica sorszáma, 

valamint nyilatkozat a regisztrációs matrica meglétéről és annak 
sértetlenségéről, 

- elvesztés esetén az ügyfél által kitöltött jegyzőkönyv (az ügyintéző 
adja), 

- korábban már utángyártott rendszám elvesztése esetén, a még 
meglevő rendszámtáblát le kell adni, és a jármű átrendszámozása 
szükséges, 

- megrongálódás esetén a megrongálódott rendszámtábla leadása 
szükséges a kérelem benyújtásakor, 

- 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 tulajdonos vagy nem a cég képviselője 
jár el. 

 
2. Regisztrációs matrica pótlása: 

- szélvédőcsere esetén, az eredeti matrica a kivágott 
szélvédőrésszel, ha be tudja mutatni (amennyiben a regisztrációs 
matrica száma nem ismert, a járművet át kell rendszámozni), 

- forgalmi engedély, 
- 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, 

- a regisztrációs matrica díjának megfizetését tanúsító igazolás. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 25 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén 
azonnal megtörténik az utángyártás elindítása. Az utángyártott 
rendszámtábla/regisztrációs matrica átvétele azonban csak az 
okmányirodába illetve kormányablakba történő leszállítást követően 
lehetséges.  
 
1. Rendszámtábla pótlása esetén: 

- 1 db rendszám elvesztése esetén 12.300 Ft befizetése csekken 
vagy bankkártyával, ha még nem volt pótolva (kivéve: 
motorkerékpár, pótkocsi - ezek esetében átrendszámozás 
szükséges). 

 
2. Regisztrációs matrica pótlása esetén: 

- 1.550 Ft csekken vagy bankkártyával történő befizetése. 
 



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

Egyéb fontos tudnivalók: A forgalomból kivont jármű esetében a regisztrációs matrica 
utángyártása nem engedélyezhető a kivonás időtartama alatt. 
A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem 
engedélyezhető. 

 
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. 

 


