
TULAJDONJOG-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS
*□ visszterhes (adásvételi szerződés) *□ ingyenes (ajándékozási szerződés)

Amely létrejött a mai napon alulírott felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában:

Forgalmi rendszám: Jármű gyártmánya, típusa: Törzskönyv száma:

Alvázszám: Km-óra állása:

Motorszám: Forgalmi engedély száma: Km-óra állás rögzítésének időpontja:

ELADÓ természetes személy esetén VEVŐ
Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye, ideje

Anyja születési családi és
utóneve

Állampolgársága
(hontalansága)

Személyazonosságát igazoló
okmány típusa és száma

Lakcíme

ELADÓ jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén VEVŐ
Neve

Székhelye/telephelye címe

Cégjegyzékszám/
nyilvántartási szám

Képviselőjének családi és
utóneve

A jármű kölcsönösen kialkudott vételára: Ft, azaz forint

A fizetés módja, ideje:
1. Az eladó a vevőt a jármű műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. Megjegyzés:
2. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
3. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen 
magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel 
kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül – jelen magánokirat egy eredeti vagy másolati 
példányának az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz (okmányiroda) postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti.

5. A felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba □ tartozik / □ nem tartozik.
6. Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben (a továbbiakban: Kknyt.) előírt 
bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 
magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 326/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint lett 
elkészítve.
7. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a 
változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
8. Felek tudomásul veszik, hogy a Kknyt. alapján a járműnyilvántartás – a tulajdonszerző bejelentéséig – tartalmazza a régi tulajdonos által teljesített bejelentés (jelen okirat) alapján a tulajdonszerzőre 
vonatkozó, a Kknyt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat.
9. Egyéb feltételek:

Felek a jelen magánokiratot, annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Az okmányok átadása-átvétele (dátum) A jármű a vevő birtokába kerül (dátum, időpont)

A tulajdonjog-változás hatálybalépésének napja A tulajdonjog-átruházási szerződés kelte

FIGYELEM! A SZERZŐDÉS MIND A NÉGY PÉLDÁNYÁT KÜLÖN-KÜLÖN, EREDETIBEN KELL ALÁÍRNI, ELADÓNAK, VEVŐNEK ÉS A
TANÚKNAK EGYARÁNT!

Aláírások:

….......................................................... …..........................................................
eladó vevő

Előttünk, mint tanúk előtt

TANÚ 1. TANÚ 2.

olvasható neve

lakcíme

szem. ig. száma

aláírása

(Külföldre történő értékesítés esetén a gépjármű törzskönyvét, forgalmi engedélyét és a rendszámtáblákat le kell adni.)
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