HIRDETMÉNY

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.(XIL22.) Korm. Rendelet 2 § értelmében, a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentését a tulajdonátruházó a korábbi 5 munkanaptól eltérően a
változástól számított 8 napon belül kell teljesítenie!

A Korm. Rendelet 3. § alapján 2013. február 1. napjától új adásvételi szerződésen kell
bejelenteni a jármű tulajdonjog változását.

ADÁSVÉTELI

SZERZŐDÉS

Jármű eladásáról

Amely létrejött egyrészről:
Természetes személy esetén ................................................... (név) ..............................
................................................................. (cím)
.................... ,

születési hely, idő: ...........................................

anyja neve: ..................................... személyi ig. szám: ................................

Állampolgársága: ..............................................
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
........................................................... (hév) ...............................................................................

(székhely, telephely) ............................................... (cégjegyzék/nyilvántartásiszám)
.................................................................................................................................. (képviselő

neve)

továbbiakban mint eladó
Másrészt
Természetes személy esetén ................................................... (név) .............................
.................................................................(cím)
....................,

születési hely, idő: ............................................

anyja neve: ..................................... személyi ig. szám: ................................

Állampolgársága: ..............................................
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
...........................................................(név) ...............................................................................

(székhely, telephely) ............................................... (cégjegyzék/nyilvántartásiszám)
.................................................................................................................................. (képviselő

adatai)

továbbiakban mint vevő között az alulírott helyen, időben, az alábbi feltételekkel:

1.

Eladó eladja a tulajdonában lévő:

......................................

alvázszámú,

....................

.......................

forgalmi rendszámú,

gyártmányú járművét, melynek

forgalmi engedély száma: .................................... törzskönyv száma: ............................
A birtokba vételkora kilométer-számláló műszer által jelzett érték
Az óraállás rögzítésének időpontja

...........................

.......................................................................

A forgalmi engedély és törzskönyv átadásának-átvételének ténye, időpontja:
A jármű vevő birtokába kerülésének időpontja: ..............................................................

A tulajdonjog változás hatályba lépésének napja: ....................................................
A jogügylet
- ingyenes
- visszterhes
Visszterhes jogügylet esetén a kölcsönösen kialkudott ......................... Ft, azaz
.....................................................

Forint

vételárat

.................................................... (időpontban)

a

vevő

az

eladó

részére

megfizette.

2. Az adásvételi szerződés egyéb rendelkezései: .......................................................

3. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett
változástól számított 5 munkanapon belül a változást bejelenti.
4. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett
változástól számított 15 napon belül a jármű átírásáról gondoskodik.
5. Felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba
történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának,
illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik a Felek
irányadónak.
Felek a jelen magánokiratot - annak áttanulmányozását és értelmezését követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 - 2 eredeti példányban tanúk előtt
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: .

eladó
Tanúk:
1. Név:
Lakcím:
Szig. szám:
Aláírás

vevő

2. Név:
Lakcím:
Szig.szám:
Aláírás

