
Gépjármű műszaki vagy tulajdonosi adatainak változása 

Ügyleírás: Gépjármű műszaki vagy tulajdonosi adataiban történő változás. 
Motorcsere, hatósági alvázszámmal történő ellátás. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: 
 

1. Név és/vagy lakcím/székhely változása: 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv (csak névváltozás esetén), 
- új adatokkal kiállított érvényes személyazonosságot igazoló 

okmány (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél), 

- lakcímigazolvány (amennyiben kiállításra került), 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a megváltozott 

adatokkal, 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy nem a cég képviselője 
jár el, 

- az okmány(ok) kiállítási illetékének megfizetését tanúsító igazolás. 
 
Amennyiben családi állapot megváltozása miatt kerül sor 
névváltozásra, úgy illetékmentes az eljárás. 

 
- Lakcímváltozás esetén, amennyiben nincs igény új okmány 

kiadására, úgy annak forgalmi engedélybe való átvezetése nem 
szükséges, de az ügyfél kérelmezheti, amely eljárás illetékköteles. 

2. Műszaki adatváltozás: 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv, ha van, és a változás érinti a törzskönyv adatait, 
- 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, 

- az okmány(ok) kiállítási illetékének, megfizetését tanúsító igazolás. 
 

3. Motorcsere: 
- motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okirat, 

adásvételi szerződés, külföldi motor esetén eredeti számla stb.,  
- nem típus azonos motorcsere esetén a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolás, 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv, 
- 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, 

- az okmányok kiállítási illetékének megfizetését tanúsító igazolás. 
 
4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba 

vétele: 
- az engedélyező határozat, 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv, 
- előzetes eredetiségvizsgálat (60 napnál nem régebbi, az 

engedélyezési eljárás előtti adatokat tartalmazó), 

 



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

- lakcímigazolvány (ha kiállításra került), 
- meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy nem a cég képviselője 

jár el, 
- az okmányok kiállítási illetékének megfizetését tanúsító igazolás. 

 
Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása helye 

szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak 
osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 25 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén 
azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel és a forgalmi engedély 
kiállítása és/vagy a törzskönyv gyártás elindítása. 
 
1. Név és/vagy lakcím/székhely változása esetén: 

- 2.300 Ft régi típusú forgalmi engedély esetén, 
- 6.000 Ft új típusú forgalmi engedély tekintetében címváltozás 

esetén, amennyiben kéri annak cseréjét (forgalmi engedély csere). 
 
2. Műszaki adatváltozás esetén: 

- 6.000 Ft, ha a változás nem érinti a törzskönyv adatait, 
- 12.000 Ft, ha nincs törzskönyv vagy a változás érinti a törzskönyv 

adatait. 
 
3. Motorcsere esetén: 

- 12.000 Ft, amely az okmányok cseréjének illetéke. 
 
4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba 

vétele esetén: 
- 12.000 Ft, amely az okmányok cseréjének illetéke. 

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

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. 

 


