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A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az 1990-ben bevezetett 3 betűből és 3 számból álló rendszámtábla
az EU-csatlakozással, 2004-ben változott: maradt a kiosztása, de bal oldalán a H jelzés fölötti, a nemzeti színeket
(piros, fehér, zöld) megjelenítő rész helyére az EU 12 csillagos kék zászlaja került. A köznyelv “régi” és “uniós”
rendszámtáblaként említi ezeket, ám 2022 júliusától valóban új rendszámokról beszélhetünk: ekkortól kétszer
két betűből és három számból álló kombinációkat osztanak.

Míg korábban a ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül a nemzeti
színeket és H jelzést tartalmazta, 2022 júliusától már az is “uniós”. Az újfajta rendszámtáblák a latin ábécé
szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat -,
majd újabb két betűjelből és három számjegyből állnak. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes
magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet. A
rendszámtáblákon új elemként jelenik meg Magyarország címere, mellette az európai zászlót jelképező kék
mezőben tizenkét sárga csillag látható fehér H betű jelzéssel.

Állandó rendszámtábla

Az állandó rendszámtábla

1. sorozatban előállított (általános),
2. sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
3. egyedileg előállított, vagy
4. különleges

lehet.

A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását
nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz
.

A kiválasztott rendszámtáblák

Ha valaki kéri, a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtáblák közül választhat magának
számot (pl. az AB CD-123, ha ezt még nem adták ki), ezt nevezzük egyénileg kiválasztott rendszámtáblának.
Ennek díja 112 450 forint .

Kérhető az egyedileg előállított rendszámtábla 435 000 forintért, amely 5-6 betűből és 2-1 számból,
együttesen 7 jelből áll (pl. Kicsim-1) . Csak olyan jelzés kerülhet a rendszámtáblára, amely közerkölcsbe vagy
jogszabályba nem ütközik. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem
alkalmazható.

Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát engedéllyel más járműre is át lehet szerelni, azaz az autó
eladásával megtartható, továbbvihető. .

A különleges rendszámtábla

A különleges rendszámtábla jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetőjét.
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A fontosabb típusok a következők:

1. a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s
ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járművein DT betűjelű,

2. az előző pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem
magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járművein CK betűjelű,

3. a tartósan belföldön üzemeltetett - az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre kiadott V
betűjelű ideiglenes rendszámtábla, valamint a bevándorolt, menekült, a letelepedett jogállású, illetve
EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy, vagy a magyar cégbíróság által
nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonát
képező jármű kivételével - külföldi tulajdonú járműre C kezdő betűjelű,

4. a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól
eltérő alapszínű (sárga),

5. a lassú járműre a szabványtól eltérő színű betűjelet tartalmazó,
6. a muzeális jellegű járművekre OT betűjelű .

Míg 2022 júliusa előtt a Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség és a határőrség járműveire az R, az
Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdőbetűjű, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a
büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR betűjelű különleges rendszámtábla került, az új rendszámokkal
ez is változott. A taxik 2022 júliusától TX, a Magyar Honvédség járművei HA, a rendőrség járművei RA,
az Országos Mentőszolgálat járművei MA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járművei NA, a
büntetés-végrehajtási szervezet járművei pedig BA betűjelű rendszámtáblákkal közlekedhetnek.

Ideiglenes rendszámtábla

Ideiglenes rendszámtáblát az önjáró munkagépre, és azon járművekre kell kiadni, melyet Magyarországon
forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal
történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. A korábbi „E”, „M”, „P”, „SP” és „Z”
betűjelűek helyett egységesen „I” betűjelűeket adnak 2022 júliusától. .

Ügyintézés interneten

A jármű forgalomba helyezésével, forgalomból történő kivonásával, a jármű tulajdonjogával, üzemben
tartásával, továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban az
ügyfél a kérelmét - néhány kivételtől eltekintve - a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu ) keresztül
elektronikus úton is előterjesztheti.

Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla

A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla ismételt legyártása az okmányiroda
engedélyével történik, az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a megrendelésről. A rendszámtáblának a
gyártótól történő megrendelése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, az
ügyfélnek történő kiadása az okmányiroda hatáskörébe tartozik. A megrongálódott rendszámtáblát bevonják .

A rendszámtábla pótlásához, cseréjéhez szükséges okmányok:

1. a jármű forgalmi engedélye,
2. csere esetén a korábban kiadott rendszámtábla,
3. az engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott illeték megfizetését tanúsító igazolást,
4. az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
5. a kitöltött kérelem adatlap,
6. csere és pótlás esetén a rendszámtábla árának és a rendszám-érvényesítő címke díjának befizetéséről

szóló postai feladóvevények.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
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1. 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről (elfogadható a Cég
Info-ban kinyomtatott példány is),

2. aláírási címpéldányt,
3. cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is .

Abban az esetben, ha az elveszett rendszámtábla újragyártható (vagyis egy párból egy darab veszett el) azt az
erre rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni .

Az okmányiroda kérelemre az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel E
betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes
rendszámtáblát az ügyféltől be kell vonni . Nem engedélyezhető az elveszett, ellopott rendszámtábla
utángyártása, ha egy rendszámtábla másodízben, illetve ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló
motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. Elveszett rendszámtábla körözésére haladéktalanul intézkedni
kell .

A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú
rendszámtábla gyártásáról intézkednek .

Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez
esetben az ügyfél a rendszám utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik az okmányirodánál a
regisztrációs matrica meglétéről, illetőleg sértetlenségéről, valamint bemutatja a forgalmi engedélyét. Az
ügyintéző a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az ügyfél nyilatkozata
alapján engedélyezi az utángyártását. Fontos tudni, hogy engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges.
Az utángyártott, új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet
közlekedni .

Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja

1. Általános rendszámtáblákért és a környezetkímélő gépjárműhöz kiadott, továbbá a BA, HA, MA,
NA, RA betűjelű különleges rendszámtábláért fizetendő díj: 1 pár 8500 forint, 1 db 5500 forint;

2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást
végző járművekre kiadott TX betűjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtáblákért fizetendő díj: 1
pár 13 000 forint, 1 db 8500 forint;

3. A CD és az OT betűjelű, valamint a kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtáblákért
fizetendő díj: 1 pár 15 000 forint, 1 db 8500 forint;

4. Kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla 1 darab legyártásának engedélyezése 5500 forint
5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának

engedélyezése: 112 450 forint;
6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás

engedélyezése: 435 000 forint;
7. Ideiglenes rendszámtábla és a hozzá tartozó indítási napló kiadása: 35 500 forint;
8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése: 12 300 forint;
9. Az egyéni és egyedi előállított rendszám a 2022. július 1-je előtt kiadott egyénileg kiválasztott vagy

egyedileg előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való legyártása
iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak
(tulajdonosnak) 2022. július 1-jét megelőzően kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott vagy
egyedileg előállított rendszámtábla fehér színben történő legyártása iránti kérelem engedélyezése: 23
500 forint;

10. A sorozatban előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való
legyártása iránti kérelem: 56 000 forint;

11. Regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított,
2004. május 1-jén és 2022. július 1-jén bevezetett formátumú rendszámtáblához tartozó regisztrációs
matrica egyedi gyártásának, továbbá a BA, HA, MA, NA, RA betűjelű, 2022. július 1-jén bevezetett
formátumú különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése:
1550 forint .
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Tilos a rendszámok cserélgetése

Felhívjuk arra az olvasók figyelmét, hogy a rendszámtábla leszerelése, egyik járműről másikra történő
átszerelése, vagy más jármű - akár talált - rendszámának a használata bűncselekmény, és a maximális büntetési
tétele három évig terjedő szabadságvesztés (a tényállás megnevezése: egyedi azonosító jel meghamisításának
bűntette) .

Forrás: Magyarország.hu
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