A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ
ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT
IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
A gépjármű üzembentartó személye változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege (a megfelelő kiválasztandó):

□ VISSZTERHES

□ INGYENES

1. A jármű adatai
Rendszám:

Alvázszám:

Gyártmány:

Motorszám:

Típus:

Gyártás éve:

Forgalmi engedély száma:

Törzskönyv száma:

2.1 Tulajdonos adatai magánszemély esetében
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi okmány típusa és
száma:
Lakcíme:
Állampolgársága:

2.2 Tulajdonos adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetében
Név:
Székhely:
Cégjegyzék vagy
nyilvántartási szám:
Képviselő neve:

3.1. Üzembentartó adatai magánszemély esetében
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi okmány típusa és
száma:
Lakcíme:
Állampolgársága:

3.2 Üzembentartó adatai jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetében
Név:
Székhely:
Cégjegyzék vagy
nyilvántartási szám:
Képviselő neve:
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4.1 A forgalmi engedély szerinti előző üzembentartó adatai magánszemély esetén
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi okmány típusa és
száma:
Lakcíme:
Állampolgársága:

4.2 A forgalmi engedély szerinti előző üzembentartó adati jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
Név:
Székhely:
Cégjegyzék vagy
nyilvántartási szám:
Képviselő neve:

5. Átruházási ár, egyéb rendelkezések
Üzembentartói jog átruházási ár:

,- Ft

Azaz (az átruházási ár szöveggel):

,- Forint

Fizetés módja és ideje:
Az új Üzembentartó birtokba
év
hónap
nap
lépésének időpontja:
Az üzembentartó változás, mint
jogügylet hatályba lépésének:
év
hónap
napja
Az Üzembentartó által a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték
(km-óra állás):
Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba történő
bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt ennyi
napon belül az Üzembentartónak átadja:
Ezen jármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba
tartozik (* a megfelelő aláhúzandó)

óra

perc

nap
km
nap

IGEN / NEM*

6. Jognyilatkozatok
1. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt
változást – 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.
2. Üzembentartó a használatba vétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel
kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
3. Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvényben 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 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint került elkészítésre.
4. Tulajdonos és Üzembentartó (együttesen: 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.

7. Egyéb megjegyzések

2

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

Dátum
Aláírás:

év

hónap

nap

Aláírás:

(Üzembentartó)

(Tulajdonos)
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.

Név (olvasható)

Név (olvasható)

Személyi okmány típusa és száma

Személyi okmány típusa és száma

Lakcím

Lakcím

Aláírás:

Aláírás:
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