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GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT 

érvényes a 2010. január 1-től hatályos szabályok szerint 

 

A 2010. január 1-től érvényes jogszabály szerint 1. A jármű adatai 

Rendszám  Alvázszám  

Gyártmány  Motorszám  

Típus  Gyártás éve  

Forgalmi engedély száma  Törzskönyv száma  

2.1. A tulajdonos adatai, magánszemély esetében 

Név  

Születési hely, idő  

Anyja neve  

Személyi okmány száma  

Lakcíme  

2.2. A tulajdonos adatai, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

Név  

Székhely  

Cégjegyzék vagy nyilvántartási szám  

Képviselő neve  

Születési helye, ideje  

Anyja neve  

Személyi okmány száma  

Lakcíme  

3.1. Az üzembentartó adatai, magánszemély esetében 

Név  

Születési hely, idő  

Anyja neve  

Személyi okmány száma  

Lakcíme  

3.2. Az üzembentartó adatai, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

Név  

Székhely  

Cégjegyzék vagy nyilvántartási szám  

Képviselő neve  

Születési helye, ideje  

Anyja neve  

Személyi okmány száma  

Lakcíme  
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4. A jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás, egyéb rendelkezések 

Kölcsönösen kialkudott ár ,- Ft 

Azaz ,- Forint 

Okmányok átadás-átvétel időpontja  

A járműnek üzembentartó birtokába 

kerülésének időpontja 

 

Az okirat hatályba lépésének napja  

5. Jognyilatkozatok 

 

1. Az üzembentartó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1999. évi LXXXIV. törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a tulajdonjog változástól 

számított 15 napon belül a tulajdonjog változás tényét bejelenti a bejegyzésre jogosult hatóságnál (okmányiroda). 

 

2. A jármű tulajdonosa vállalja, hogy a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.§ g) pontja alapján a külön jogszabályban előírt bejelentési 

kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) előtt a jogügylet hatályba lépését követő 15 napon belül eleget tesz. 

 

3. A 2.1. vagy 2.2. szám alatt megjelölt tulajdonos egyúttal meghatalmazza a 3.1. vagy 3.2. szám alatt szereplő üzembentartót, hogy a 

bejegyzéssel kapcsolatosan az Okmányirodában eljárjon.  

 

4. A tulajdonos az üzembentartót a gépjármű műszaki állapotáról, esetleges sérüléseiről részletesen tájékoztatta, az üzembentartó ezeket 

tudomásul vette. 

6. Egyéb megjegyzések 

 

 

 

 

 

Dátum: 

Aláírás: 

 

Aláírás 

 

Tulajdonos Üzembentartó 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. 2. 

Név Név 

  

Személyi okmány száma Személyi okmány. száma 

 

 

 

 

Lakcím Lakcím 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 

 


