
Üzembentartói Szerződés 
    Visszterhes/ Ingyenes vagyoni értékű jog megszerzése 

 

 

Tulajdonos adatai: 
 

 

Természetes személy esetén 

 
Név:………………………………………………………………….Születési hely/idő:…………………………………………… 
 
Lakcím:………………………………………………………………….Személyi ig.száma:……………………………………... 
 
Jogi személy esetén: 
 
Jogi személy.megnev:……………………………………………..Székhely:…………………………………………............. 
 
Cégjegyzék sz:……………………………………………Képviselője családi, utóneve:……………………………………. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a  …………………………………. forgalmi rendszámú Gépjármű, forgalmi  
 
engedélyébe, üzembentartóként bekerüljön. 

 

     Üzembentartó adatai: 
Természetes személy esetén 
 
Név:………………………………………………………………….Születésihely/idő:…………………………………………… 
 
Lakcím:………………………………………………………………….Személyi ig.száma:……………………………………... 
 
Jogi személy esetén: 
 
Jogi személy.megnev:……………………………………………..Székhely:…………………………………………............. 
 
Cégjegyzék sz:……………………………………………Képviselője családi, utóneve:……………………………………. 
 
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a mai naptól:……………………………………..fizeti. 
 
A Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ………………………forgalmi rendszámú  
 
……………………….gyártmányú……………………………………………alvázszámú………………..fajtájú jármű. 
 
 
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma:………………………. 
 

A forgalmi engedély (előző) üzembentartó adatai: 
 
 

 

 



Természetes személy esetén 

 

 
Név:………………………………………………………………….Születésihely/idő:…………………………………………… 
 
Lakcím:………………………………………………………………….Személyi ig.száma:……………………………………... 
 
Jogi személy esetén: 
 
Jogi személy.megnev:……………………………………………..Székhely:…………………………………………............. 
 
Cégjegyzék sz:……………………………………………Képviselője családi, utóneve:……………………………………. 
 
 
A Tulajdonos a fent megnevezett járművet  

 
…………….év………………….hó…………..nap (…..óra……….perc) az üzembentartó használatába adja. 
 
Az üzembentartó személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló jogügylet hatályba lépésének  
 
időpontja…………………év………………….hó………………..nap. 
 
 
Tulajdonos kötelezettséget vállal arra,hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást-annak a jármű 
nyilvántartásban történt átvezetése céljából-15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti  
példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. 
 
Tulajdonos kötelezettséget vállal arra,hogy a változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatai tartalmazó 
forgalmi engedélyt…………napon belül az Üzembentartónak átadja. 
 
Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából,a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi 
LXXXIV.törvényben előirt 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 kerül 
elkészítésre. 
 
Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának,illetve 
bejelentési kötelezettség késedelmes 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. 
 
Egyéb feltételek:………………………………………………………………………………………. 
 
Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően,mint  akaratukkal mindenben megegyezőt 2-2 eredeti 
példányban ,tanúk előtt jóváhagyólag aláírtak. 

  

 

Kelt:………………….. Dátum:……………………………… 

 

 

…..…………………………….    ….……………………………. 
  Üzembentartó      Tulajdonos 
 

Tanú:       Tanú: 

 
Név:……………………………………………….   Név:……………………………………………… 
Lakcím:…………………………………………..   Lakcím:…………………………………………. 
Szem.ig.szám…………………………………...   Szem.ig szám:………………………………… 
Aláírás:……………………………………………   Aláírás:…………………………………………. 


