
Gépjármű átiratás és költségei 

Vissza 

A tulajdonjogi bejegyzéshez a hatályos jogszabályok szerint az alábbiakra lesz szükségünk:  

 tulajdonszerzést igazoló okmány (adás-vételi szerződés) ill. törzskönyv, ha a jogszabály alapján már 
rendelkeznie kell az autónak vele  

 a vevő részére megkötött kötelező felelősségbiztosítás  

 előzetes eredetiségvizsgálat (60 napig érvényes!) 
Eredetiségellenőrzés hatósági díjai:  

o személyautó  

 1400 cm³-ig 17 000 Ft  

 1401-2000 cm³-ig 18 500 Ft  

 2001 cm³ felett 20 000 Ft  
o motorkerékpár  

 500 cm³-ig 15 500 Ft  

 500 cm³ felett 17 000 Ft  
o kis tehergépkocsi  

 össztömeg: 3,5 t-ig 20 000 Ft  
o tehergépkocsi  

 össztömeg: 3,5-7,5 t-ig 21 000 Ft  

 össztömeg: 7,5 t-tól 22 000 Ft  
o autóbusz  

 száll. szem. sz.: 20 főig 21 000 Ft  

 száll. szem. sz.: 20 fő felett 22 000 Ft  
o mezőgazdasági vontató, lassú jármű  

 20 000 Ft  
o pótkocsi  

 könnyű pótkocsi (lakókocsi): 16 000 Ft  

 nehéz pótkocsi 17 500 Ft  

 különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19 000 Ft  

 forgalmi engedély  

 vagyonszerzési illeték: 

Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának, résztulajdonának, haszonélvezetének megszerzése esetén a fizetendő illeték nem 
a forgalmi értékhez igazodik. Az illeték nagyságát nem százalékosan, hanem tételesen határozzák meg. 

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke: 

1. a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint,  
2. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor 

hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,  
3. a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármű esetében a hajtómotor teljesítményének minden 

megkezdett 1 kW-ja után 800 forint,  
4. Wankel motorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint.  

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja 
meg, 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni. 

A gépjármű és pótkocsi haszonélvezeti jogának megszerzésekor fizetendő illeték összegét úgy kell kiszámolni, hogy a 
tulajdonszerzés szabályait a vagyoni értékű jog értékének megállapítására vonatkozó szabályokkal együtt alkalmazzák. 

Ha gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának meghatározott hányadát szerzi meg valaki - ideértve a haszonélvezeti jog 
szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni .  

A gépjármű és a pótkocsi meghatározása  

Gépjármű minden olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet beépített motor hajt, és amelynek nyilvántartásba 
vétele jogszabály alapján kötelező. Nem tartozik ebbe a körbe a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott 
munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár .  
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Az illetékfizetés szempontjából pótkocsinak minősül minden olyan jármű, amely gépjárművel történő vontatásra készült, 
a teher- és sátras utánfutó, a félpótkocsi, a lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét jogszabály hatósági 
nyilvántartásba vételhez köti .  
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