
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: 1 Jármű gyártmánya, típusa: Törzskönyv száma : 

Alvázszám: Km-óra állása: 

Motorszám: j Forgalmi engedély száma: Km-óra állás rögzítésének időpontja: 
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ELADÓ jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén VEVŐ 
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A jármű kőlcsönösen kialkudott 

vételára ........... Ft, azaz ....................................... . ...... ............. forint 

A fizetés módja, ideje: 

1. Az eladó a vevőt a gépkocsi műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. 

Megjegyzés: 

2. Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsi per- és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik. 
3. Mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatálybalépését követő: a) 15 naptári napon belül az eladó 

{304/2009 korm. rend. 2. § (1/ bekezdés], b) 15 naptári napon belül a vevő {1999. évi LXXXIV. tv. /Kknyr.) 33. § (1/ bekezdés b) pont]. 

4. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentési nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve beje
lentési kötelezettség késedelmes teljesitésének jogkövetkezményeit. A nem megfelelő magánokirat alkalmatlan a közlekedési igazgatási eljárásban a nyilvántartásba 
történő változás bejegyzésére. 

5. Ezen gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik. IGEN/NEM* 

Az okmányok átadása-átvétele: ...... .. év ... hó ....... nap 

A tulajdonjog-változás hatálybalépésének napja: . . .... , ........ ....... év ................. . ....... . hó ................... . ..nap 

A jármü a vevő birtokába kerül: ....... év ................ . ............... hó .......•...•...•....... . nap . .... óra ..... ... .. perc 

A tulajdonjog-átruházási szerződés kelte: ...... év ................. . ..... hó . ......... nap 

Figyelem! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön, eredetiben kell aláírni! 

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!) 

'Kérjük a megfelelőt bejelölni. Az 1.-2. példány a vevőé, a .3.-4. példány az eladóé. 

A. Rend 3/2021 r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. 11 11 1 1 11 11 1111111 111111 111 1 1 11 
5 999097 528380 


	fill_15: 
	Törzskönyv száma: 
	Alvázszám: 
	Kmóra állása: 
	Motorszám 1 Forgalmi engedély száma: 
	Családi és utóneve: 
	Születési családi és utóneve: 
	Születési helye ideje: 
	szülef1asaládi 5s utónPVP: 
	Allampolgársáa hontalansága: 
	Személyazonosságát lóér: 
	Neve: 
	Székhelye telephelye címe: 
	Céjegyzékszám ny1 vantart szám: 
	fill_11: 
	Text1: 
	Text2: 
	Dátum3_af_date: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Group19: Off
	olvasható neve: 
	lakcíme: 
	 szem ig száma: 
	olvasható neve2: 
	szem ig száma2: 
	lakcíme2: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text26:    
	Text32: 
	Text33: 


