
Gépjármű állapotlap 
(Kérjük a pontozott részeket nyomtatott nagybetűvel töltse ki, a megfelelő négyzeteket X-szel jelölje.) 

 
Név… 
 
Cím:………………………………………. 

Jármű fajtája:  személy,  kishaszon,  terepjáró 

Kivitele:  5-ajtós,  3-ajtós,  4-ajtós(lépcsőshátú),  
                kombi, cabrio,  coupé 
                platós,  zárt,  zárt,körbeablakos,  
                szimplakabinos,  duplakabinos 
 egyéb: …………………………………………… 
Szállítható személyek száma:……………………… 

Gyártmány(pl.:Opel):………………………………. 

Modell(pl.: Astra):…………………………………. 

Típus(pl.: 1.6 GL):…………………………………. 

Felszereltségi szint(pl.:Sport):……………………… 

Hengerűrtartalom:……….cm³ Teljesítmény:…..KW 

Dízel  , Benzin  , Egyéb ……. Gyártási év:……… 

Első forg. helyezés:……….év…………..hó……nap 

Sebességváltó:  mech.,  aut., fokozatok száma:…… 

Ténylegesen megtett km.:………………………….km 

Rendszám:……….-………. 

Alvszám.:……………………………………………... 

Motorsz.:……………………………………………… 

Következő műszaki vizsga ideje:...…..év…...hó….nap 

Jelenleg Ön hányadik tulajdonos: ……… 

Jármű állapota: 

  újszerű,   jó,   korának megfelelő,   elhasznált 

Gumiabroncsok állapota: 

  újszerű,   közepes,   erősen elhasznált 

Főegységek állapota: motor indítható:………………. 
                                   váltómű kapcsol(ható):……….. 

Értékcsökkentő tényezők:  
(kérem pontosan meghatározni a sérülések helyét(ajtó, lámpa stb.), 
fajtáját(pl.:karcos, törött, horpadt) és mértékét(pl.:20cm karcolás). 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………... 

Értéknövelő tényezők  
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
 

Kérem, jelölje x-szel gépkocsija felszereltségét, a vastag betűknél karikázza a megfelelőt! 

  ASR (kipörgésgátló) 
  ABS (blokkolásgátló) 
  ESP  (menetstabilizáló rendszer) 
  Automatikus légkondícionáló 
  Manuális légkondícionáló 
  Parkolást elősegítő rendszer 
  Bőrkárpit 
  Differenciálzár 
  Elektr. áll. külső tükrök 1 - 2 db 
  Elektromos ablak  elől – hátul 
  Elektronikus futóműszabályozás 
  Fedélzeti számítógép 
  Fejtámlák száma: …………db 
  Fényszórómosó berendezés 
  Esőérzékelős ablaktörlő 
  Fűthető ülések, száma: ……db 
  Harmonika tető 
  Hátsó ablaktörlő-mosó ber. 
  Hátsó ülés osztva dönthető  

  Keménytető 
  Ködfényszóró elől 
  Könnyűfém keréktárcsák 
  Központi zár – távirányítással 
  Metál v. Gyöngyházfényezés 
  Egyedi fényezés 
  Vezetőoldali légzsák 
  Vezető- és utas oldali légzsák 
  Oldallégzsákok, száma: ……db 
  Napfénytető mech. - elektromos 
  Tolótető  mech. – elektromos 
  Állófűtés 
  Rádió  magnó – CD lejátszó 
  Riasztóberendezés -térérzékelős 
  Sebességszabályozó(Tempomat)  
  Sportülések 
  Szervókormány 
  Szinezett üveg ( hővédős ) 
  Indításblokkolás 

  Szintszabályozás 
  Velúrkárpit 
  Vonóhorog  levehető – fix 
  Mag.állítható vezetőülés- elektr. 
  Mag.állítható utasülés – elektr. 
  Sportfutómű 
  Por- és pollenszűrő 
  Xenon fényszórók 
  Hátsó spoiler 
  Pótféklámpa 
  Bőrkormány 
  Navigációs rendszer 
  Fabetétek 
  Mag. és táv. állítású kormány 
  Fűthető szélvédő 
  CD váltó 
  Sky-Guard járműkövető rendsz. 
  Rádió előkészítés 

„2004.évi CXL.tv.(KET) alapján: 6.§ (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 
eljárni.(2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 
végrehajtás indokolatlan késleltetésére…(3) A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a 
többletköltségek megfizetésére kötelezheti,…61.§ (2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer 
forint, legmagasabb összege…természetes személy esetén ötszázezer forint…” 
 
Ennek figyelembevételével, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok 
hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt.: …………………………,   ………….év……….….hó ……nap 

----------------------------------- 
A gépkocsi tulajdonosának,  
üzembentartójának aláírása 


