
 

 

ÜZEMBENTARTÓI JOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 
*[       VISZTERHES (adás-vételiszerződés)       INGYENES (ajándékozási szerződés)] 

Amely létrejött a mai nap alulírott felek között, az alábbi jármű üzembentartó jog átruházása tárgyában: 

Forgalmi rendszám: Jármű gyártmánya, típusa: 

Alvázszám: Forgalmi engedély száma: 

Motorszám: Km óra állás : Rögzítésének időpontja: 

természetes személy esetén 
TULAJDONOS                                                                                                                                                                                          ÜZEMBENTARTÓ 

 
Családi és 

utóneve  

 
Születési helye, 

ideje  

 
Anyja születési 

családi és utóneve  

 
Személy ig., Útlevél, 

Vezetői engedély 

okmány száma: * 
 

 
 

Lakcíme  

 Állampolgársága  

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 jog átruházási ár: 
 
      ..……………………………..…………. Ft, azaz ………...…………………………………………………………………..……….… forint 
 

A fizetés módja, ideje: …………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

1. Az Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást annak a járműnyilvántartásában történő 

átvezetése céljából- 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirattal egy eredeti példányának csatolásával benyújtja az 
illetékes közlekedési igazgatósági hatósághoz.  

2. A Tulajdonos kötelezettségét vállal arra, hogy a változást járműnyilvántartásba bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi 

engedélyt……………napon belül az Üzembentartónak átadja. 

3. Üzembentartó a használtba vétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. 

4. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve 

bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetelményeit. A nem megfelelő magánokirat alkalmatlan a közlekedési igazgatási eljárásban a 

nyilvántartásban történő változás bejegyzésére. 

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

6. Egyéb feltételek: 

 ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      

Az üzembentartói szerződés hatálybalépésének napja: ……..…., év………………….………. hó……………… nap 

A jármű az üzembentartó birtokába került: ……..…., év…………………. hó…………….… nap………….… óra ……..… perc 

Az üzembentartói 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 tulajdonosé, a 3.-4. példány az üzembentartóé. 
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