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2011. évi XCI. törvény 

5. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 

 „A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos 
szabályok 

25/B. § (1) A közúti forgalomban a 25/A. §-ban meghatározott jármű a közlekedési igazgatási hatóság által 
kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben: 

a) az üzemben tartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minősül vagy 

b) vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha 

a) az üzemben tartó olyan nem természetes személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett 
székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi, 

b) a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során forgalomba helyezés kezdeményezésének minősül a jármű 
származás ellenőrzési nyilvántartásba vétele is. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a járművezető 

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van, 

b) a járművet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az 
üzembentartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult, 

c) a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja. 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását az ellenőrzés során a jármű üzemben tartója, 
valamint a jármű vezetője közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni. 

(6) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak megsértéséről a jármű hatósági engedélyében 
feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó adatok, valamint a jármű azonosító- és 
műszaki adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is.” 

A Kormány 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete 
egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
3. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén 
alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések 
3. § (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek 
belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került 
sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével 
együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, 
telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 


