
Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható 

Forgalmi engedély csere műszaki vizsga esetén 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 előző forgalmi engedélyt  

 műszaki adatlap·  

 hátsó rendszámtábla  

 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:· 

 személyazonosító igazolványt, (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás) ·  

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében  

(3 hónapnál nem régebbi eredeti cégbírósági bejegyzés (elfogadható a Cég-Infoból 

kinyomtatott példány is)·  

 eredeti aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

megbízás·  

Fizetendő díjak: 
 ha régi típusú a forgalmi engedély és nem rendelkezik törzskönyvvel: 12 000.-Ft 
 ha új típusú és rendelkezik törzskönyvvel 6000.-Ft 
 a műszaki címke 585.-Ft 

Az illeték megfizetését tanúsító feladóvevényt az eljárás megkezdésekor be kell mutatni 

 

Színváltozás nyilvántartásba vétele 
A kérelemhez csatolni kell:· 

 forgalmi engedély·  

 műszaki adatlap  

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 személyazonosító igazolványt, (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)  

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében  

3 hónapnál nem régebbi eredeti cégbírósági bejegyzés (elfogadható a Cég-Infoból 

kinyomtatott példány is)·  

 eredeti aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló  
megbízás·  

 

Fizetendő díjak: 

 Forgalmi engedély és törzskönyv illeték 12 000. - Ft 

 

Az illeték megfizetését tanúsító feladóvevényt az eljárás megkezdésekor be kell mutatni.



MOTORCSERE 

 

A kérelem benyújtásakor csatolni kell: 

 

 a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okirat  

 a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap  

 korábban kiadott forgalmi engedély  

 korábban kiadott törzskönyv  

 forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolása: 12.000.-Ft  

 képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, illetve a cég ügyintézőjének eljárási 

jogosultságát igazoló megbízás  
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

 

 a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó 

megfizetéséről szóló igazolás  
 

 személyes megjelenés estén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló okmány  
 

 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés  
aláírási címpéldány 

 


