ÜZEMBENTARTÓI JOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS
VISZTERHES (ellenérték fejében) INGYENES (ajándékozás, haszonkölcsön)]

Amely létrejött a mai nap alulírott felek között, az alábbi jármű üzembentartói jogának átruházása tárgyában:
Forgalmi rendszám:
Alvázszám:
Motorszám:
Kilóméteróra állása:

Jármű gyártmánya, típusa:
Forgalmi engedély száma:
Törzskönyv száma:
Kilóméteróra állás leolvasásának ideje:

természetes személy esetén
TULAJDONOS

ÜZEMBENTARTÓ
Családi és utóneve
Születési helye,ideje
Anyja születési családi és
utóneve
Személyazonosságát
igazoló okmány száma
Személyazonosságát
igazoló okmány TÍPUSA
Állampolgársága
Lakcíme

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
TULAJDONOS

ÜZEMBENTARTÓ
Neve
Székhelye/telephelye címe
Cégjegyzékszám/
nyilvántart. szám
Képviselőjének
családi
és utóneve

A jármű üzembentartói joga (vagyoni értékű jog) átadásának kölcsönösen kialkudott ellenértéke:
…………………...…..……forint, azaz …. ……………………….……….…forint
A fizetés módja, ideje: …… …átutalás/hó……………………….……………………………..
1. A tulajdonos – a kizárólagos tulajdonát képező, per- és tehermentes - gépkocsi műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről az üzembentartós részletesen
tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. Megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………………..
2. 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 kérelmet jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával,
benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. - A változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó
forgalmi engedélyt …napon belül az Üzembentartónak átadja.
3. Üzembentartó a használatba vétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
4. Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
Tv-ben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, ill. üzembentartó
személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a [304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
5.
A 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 bejegyzésére.
6.
Ezen gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik: IGEN/NEM*
Az okmányok átadása-átvétele:
………..…., év ……….…..…….…… hó………….……nap
Az üzembentartói jog átruházási szerződés hatálybalépésének napja:
……… ..…., év……… .….……… hó…………… nap
A jármű az üzembentartó használatába került:
……..…., év………….……….…. hó….…….…….…nap….… óra ..… perc
Az üzembentartói jog átruházási szerződés kelte
………...…., év…………...…….…. hó…….…….……nap

Figyelem! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön eredetiben kell aláírni!
Aláírások:
……………….…………………………………
………………………………………………….
tulajdonos
üzembentartó
Előttük, mint tanúk előtt
TANÚ 1.
TANÚ 2.

olvasható neve
lakcíme
szem. ig. száma
aláírása
*Kérjük a megfelelőt bejelölni.

Az 1.-2. példány a vevőé, a 3.-4. példány az eladóé.

