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HÍRLEVÉL 
 
 

a külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek 
magyarországi használatáról szóló 

jogszabály módosításáról 

 

2011.09.01-től módosul a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. Törvény. A módosítás szigorítja a 
külföldi rendszámmal ellátott gépjárművek belföldi 
üzemeltetését. 

A közúti forgalomban résztvevő olyan gépjárművek, 
amelynek üzembentartója belföldinek minősül vagy 
vezetője Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, 
Magyarország közútjain csak magyar hatósági 
engedéllyel, rendszámmal ellátva közlekedhetnek. 

Belföldi üzemben tartónak minősül az az üzemben 
tartó, akinek (amelynek) lakó, szokásos 
tartózkodási, illetve székhelye a Magyar 
Köztársaság területén van. 

Ugyanakkor a forgalomban külföldi rendszámmal is 
üzemeltethető azon jármű, amelynek  
- üzembentartója ugyan belföldi üzembentartónak 
minősül, de az üzembentartó olyan nem 
természetes személy, amely rendszeres 
tevékenységét a külföldi bejelentett székhelye vagy 
telephelye szerinti országban végzi, 
- illetve a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba 
helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már 
kezdeményezte.  
 
A törvény további kivételi szabályként nevesíti azon 
külföldi rendszámú járműveket, amelynek vezetője 
ugyan magyarországi lakóhellyel rendelkezik, de 
szokásos tartózkodási helye nem Magyarország 
területén van,  
- a járművet harminc napnál rövidebb ideig 
használja Magyarország területén, és a 
használathoz az üzembentartó a jármű birtokba 
adása időpontjának megjelölésével írásban 
hozzájárult,  
- a járművet Magyarország területén kívül 
rendszeres munkavégzés érdekében használja. 
 
A törvény ezen kivételként rögzített 
rendelkezéseinek fennállását a jármű üzemben 
tartója vagy vezetője az esetleges ellenőrzés során 
közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal köteles igazolni. 

 
 

 

NEWSLETTER 
 
 

about changes of the regulation concerning 
usage of vehicles with foreign registration 

plate in Hungary 
 
 
 

The Act I. of 1988 about road traffic will modify 
effective 1 September 2011. The modification will 
tighten the domestic usage of vehicles with foreign 
registration plate. 
 
Vehicles taking part in the road traffic whose 
registered keeper is classified as domestic or the 
driver has Hungarian residence can go on road 
traffic of Hungary with Hungarian authority 
permission, registration plate. 
 
Registered keeper who has residence, usual living 
place or registered seat in the territory of the 
Hungarian Republic is classified as domestic. 
 
Besides vehicles with foreign registration plate can 
be used in the traffic  
– if the keeper is classified as domestic but it is not 
natural person and runs regular business activity in 
the country where it has registered seat or site 
 
 
- besides the owner of the vehicle launched the 
putting into traffic process at the Traffic Authority. 
 
 
The Act also indicates as exceptions the vehicles 
with foreign registration plates whose driver has 
Hungarian residence but the usual living place is not 
in the territory of Hungary, 
 
- uses the car less than 30 days in the territory of 
Hungary and the keeper allowed the usage in written 
form indicating the date of handover, 
 
 
- uses the car for regular working purposes outside 
the territory of Hungary. 
 
The keeper or the driver of the car is obliged to 
prove the correspondence to these law exceptions 
by deed or personal deed with full proving force 
during possible control. 
 



  

 

A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi 
üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése 
esetén a hatóság 2011. szeptember 1-től a 
138/2011. (VII.19.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint jár el. Ennek értelmében, ha a közúti vagy a 
telephelyi ellenőrzés során a vezető vagy az 
üzembentartó nem tudja igazolni a gépjármű külföldi 
rendszámának jogos használatát, akkor a jármű 
rendszáma és forgalmi engedélye a helyszínen 
bevonásra kerül. Az intézkedést követő 8 napon 
belül a rendszám és a forgalmi engedély 
továbbításra kerül a belföldi üzemben tartó, vagy a 
járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint 
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, amely 
az engedélyt illetve a rendszámot határozattal 
bevonja. A külföldi rendszám jogosságát utólag a 
határozat jogerőre emelkedéséig belföldi 
üzembentartója vagy a gépjármű vezetője 
igazolhatja. Ebben az esetben az engedély és a 
rendszám visszaadásával egyidejűleg a területileg 
illetékes közlekedési hatóság az eljárást 
megszünteti. 
Ha azonban sem a helyszínen, sem utólag nem 
igazolható a külföldi rendszám jogszerű használata, 
akkor a hatóság 800.000 Ft-ig terjedő bírság 
kiszabása mellett a rendszámot illetve a forgalmi 
engedélyt a kiállító külföldi hatóság részére 
továbbítja. 
Amennyiben magyar illetőségű magánszemély vagy 
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező adóalany külföldi rendszámú 
gépjárművet használ, akkor érdemes fent ismertetett 
rendelkezések mellett 2011. szeptember 1-től az 
alábbiakra is figyelemmel lenni: 
 
1. Magyarországon magyar természetes személy, 
Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodók esetében, ha külföldi rendszámú 
gépjárművet használnak, üzemeltetnek, akkor 2011. 
szeptember 1-től a forgalmi engedély és a rendszám 
mellett külföldi rendszám jogosságát igazoló 
dokumentummal is rendelkezniük szükséges. 
2. Ha nem tudja igazolni a jogszerű külföldi 
rendszám használatát, akkor a helyszíni ellenőrzés 
során a rendszámot bevonják, és a hatóság a Korm. 
rendelet szerint jár el. Tekintettel arra, hogy a jármű 
rendszáma és forgalmi engedélye bevonásra kerül, 
ezért a jármű a forgalomban a magyar honosítási 
eljárás kezdeményezéséig nem vehet részt. 
3. A külföldi rendszám jogszerű használatának 
hiányában a magyar honosítási eljárás 
kezdeményezéséig a szankciók elkerülése végett 
lehetőleg ne vegyen részt a közúti közlekedésben. 
4. Amennyiben Magyarországon használni kívánja a 
járművét, akkor meg kell kezdenie a magyar 
honosítási eljárást, melynek keretében a forgalomba 
hozó személynek regisztrációs adó fizetési 
kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor 2011. 
december 31-ig a fizetendő regisztrációs adó 50 %-
át nem kell megfizetni azon külföldi rendszámmal 

In case of breaking the rules of domestic keeping of 
vehicles with foreign registration plate the authority 
will act according to the government decree nr. 
138/2011 (19 July) from 1 September 2011. 
Accordingly if the driver or the keeper is not able to 
prove the legal usage of vehicle with foreign 
registration plate during the road or site control then 
the registration plate and the vehicle licence will be 
withdrawn on the spot. Within 8 days after the action 
the registration plate and the vehicle licence will be 
forwarded to the Traffic Authority competent 
according to the residence, seat or site of the 
domestic keeper or the driver that withdraws the 
vehicle licence and the registration plate by 
resolution. The domestic keeper or the driver can 
certify lately the authorization of the foreign 
registration plate until the resolution’s coming into 
force. In this case the territory competent traffic 
authority eliminates the case and gives the licence 
and the registration plate back. 
 
 
If the legal usage of the foreign registration plate is 
not certified on the spot or later then the authority 
forwards the registration plate and the vehicle 
licence to the issuer foreign authority besides 
imposing a fine of maximum 800.000 HUF. 
 
If the natural person with Hungarian domicile or 
taxable person with Hungarian seat or site use 
vehicle with foreign registration plate it is worth 
considering the following besides the above 
mentioned ones from 1 September 2011: 
 
 
1. Hungarian natural person in Hungary and 
enterprises with Hungarian seat or site need to have 
documentation proving the legal usage of the vehicle 
with foreign registration plate besides vehicle license 
and registration plate if they use vehicle with foreign 
registration plate from 1 September 2011. 
 
2. If he cannot prove the legal usage of the foreign 
registration plate then it will be withdrawn on the 
spot and the authority will act according to the 
government decree. Considering the withdraw of the 
vehicle registration plate and vehicle licence the 
vehicle is not allowed to take part in the road traffic 
until the start of the Hungarian nationalisation 
process. 
3. In the lack of the legal usage of the foreign 
registration plate until the start of the Hungarian 
nationalisation process do not take part in the road 
traffic in order to avoid sanctions. 
4. If someone wants to use his vehicle in Hungary 
he has to start the Hungarian nationalisation process 
which will make an obligation of registration tax 
payment to the person putting into traffic. Besides 50 
% of the registration tax does not have to be paid 
until 31 December 2011 after vehicles with foreign 



  

 

ellátott gépjármű után, amely 2011. június 15-én az 
adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs 
adó megállapítási eljárást az adózó 2011. december 
31-ig terjedő időszakban kezdeményezi. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 

registration plate which were in the ownership of the 
taxable person on 15 June 2011 supposing that the 
taxable person begins the process of the registration 
tax determination until 31 December 2011.   
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
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