
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló, 
teljes bizonyító erejű magánokirat

A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:

A vagyonátruházás [   ] visszterhes (adásvételi szerződés) / [   ] ingyenes (ajándékozási szerződés) (X-szel jelölni)

A megállapodás létrejött a mai napon alulírott Felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában:

2. C saládi és utóneve:                                                                                           Állampolgársága: 

Leánykori családi és utóneve:

Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma:

Születési helye: ideje: 

Anyja születési családi neve: és utóneve:

Lakcíme/Address: 

1.

Forgalmi rendszám: Márka:

Alvázszám: Modell:

Motorszám: Típus:

Forgalmi engedély száma: Törzskönyv száma:

Hengerűrtartalom (cm³): Gyártási éve:

Km óra állása:  Műszaki vizsga érvényessége:  

Jármű színe:  
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L 
 

A 
 

D 
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Term
észetes szem

ély
Jogi szem

ély vagy egyéb szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet neve:

Székhely, telephely címe: 

Cégjegyzékszám:                                                     Képviselő neve:

Születési helye: ideje: 

Anyja születési családi neve: és utóneve:

Lakcíme: 
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Ő

3. C saládi és utóneve:                                                                                           Állampolgársága: 

Leánykori családi és utóneve:

Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma:

Születési helye: ideje: 

Anyja születési családi neve: és utóneve:

Lakcíme/Address: 

Term
észetes szem

ély
Jogi szem

ély vagy egyéb szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet neve:

Székhely, telephely címe: 

Cégjegyzékszám:                                                     Képviselő neve:

Születési helye: ideje: 

Anyja születési családi neve: és utóneve:

Lakcíme: 
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5. Eladó tájékoztatta a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról és sérüléseiről. A vevő ezeket tudomásul vette.

6.
A jármű vételára:

Fizetés módja és ideje:

9.
Vevő kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonosváltozást 15 napon belül bejelenti. A Vevő a birtokbavétel 
napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

10.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés 
hatályba lépését követő 8 napon belül – bejelenti az illetékes hatóságnál.

11.
Eladó a következő napon és időpontban adja át a járműhöz tartozó okmányokat a vevőnek:

12.

Egyéb feltételek:

14.

Eladó és vevő kijelenti, hogy a szerződésben foglaltakat megértette és elfogadja, és két tanú előtt 
aláírásával hitelesíti.
Dátum:                                                                        Kiállítás helye:

Aláírás

Eladó Vevő

1. tanú 2. tanú
Név

Lakcím

Személyi okmány típusa és száma:

Aláírás

13.
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 magá-
nokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

7. A tulajdonjogváltozás hatályba lépésének napja:  év  hónap  nap.

4. A járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja:  év  hónap  nap 

 óra  perc. Kilométeróra állása a birtokba vételkor: 

8. Ezen gépjármű tulajdonjoga nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba.
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