GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
VISSZTERHES / INGYENES*

* Kérjük, hogy a megfelelő szót karikázza be
I. A jármű adatai:
rendszáma:......................................, alvázszáma:........................................................................
gyártmánya: ……………………………………………típusa:………………………………...
hengerűrtartalom:…………………. cm3
színe:.................................................................................., gyártási éve: ...................................
forgalmi engedélyének száma: ............................ törzskönyvének száma:..................................
II/1. Az eladó magánszemély
családi és utóneve, állampolgársága:............................................................................................
születési helye, ideje: ...................................................................................................................
anyja családi és utóneve: ..............................................................................................................
személyazonosságát igazoló okmány száma, típusa: ...................................................................
lakcíme: ........................................................................................................................................
II/2. Az eladó jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
neve:..............................................................................................................................................
székhelyének címe: ......................................................................................................................
cégjegyzék vagy nyilvántartási száma: ........................................................................................
képviselőjének családi és utóneve, állampolgársága: ..................................................................
születési helye, ideje: .........................................................................................
anyja családi és utóneve: ....................................................................................
személyazonosságát igazoló okmány száma, típusa: .........................................
lakcíme: ..............................................................................................................
III/1. A vevő magánszemély
családi és utóneve, állampolgársága: ...........................................................................................
születési helye, ideje: ...................................................................................................................
anyja családi és utóneve: ..............................................................................................................
személyazonosságát igazoló okmány száma, típusa: ...................................................................
lakcíme: ........................................................................................................................................
III/2. A vevő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
neve: .............................................................................................................................................
székhelyének címe: ......................................................................................................................
cégjegyzék vagy nyilvántartási száma: ........................................................................................
képviselőjének családi és utóneve, állampolgársága: ..................................................................
születési helye, ideje: .........................................................................................
anyja családi és utóneve: ....................................................................................
személyazonosságát igazoló okmány száma, típusa: .........................................
lakcíme:...............................................................................................................
IV. A jármű:
 kölcsönösen kialkudott vételára: ………………..Ft, azaz: …..………………….forint,
 okmányok átadása – átvétele ..................…év ……….……..… hó …...napján megtörtént,
 a gépjármű tényleges átadásának időpontja (birtokba kerülés):
…….év………..…..hó…..........napján ……….óra ………….perc
Az adásvételi szerződés hatályba lépésének napja: ..........év ..............................hó ........nap.
........................................................
Eladó

........................................................
Vevő

Gépjármű rendszáma:……………....
V. Jognyilatkozatok:
1. - Eladó jelen nyilatkozattal vállalja, hogy a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2. §. (1.) bekezdé sében foglaltak szerint a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól
számított 5 munkanapon belül a tulajdonjog változásáról készült okirat (adásvételi szerződés) Ok mányirodában történő benyújtásával (megküldésével) teljesíti.
- Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, a járművel kapcsolatos
minden kötelezettség mindaddig az Eladót terheli, amíg az új tulajdonos az átírási kötelezettségének
nem tesz eleget.
2. - Vevő jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény (továbbiakban: Kknyt.) 33.§. (1) bekezdésében rögzített 15 napon
belül a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bejelenti a bejegyzésre jogosult hatóságnál (Okmányiroda).
- Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, és azt a bejelentésre
történő felhívás kézhezvételét követő három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelen tés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezet változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a közlekedési igazgatási hatóság
a Rendelet 76/A.§ (6) bekezdése a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a
nyilvántartásba bejegyzi.”
- Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendelet 88/A.§ (1) bekezdése értelmében amennyiben bejelentési kötelezettségét annak keletezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a
törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot (illetékes Rendőrkapitányság).
VI. Az eladó a vevőt a jármű műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki
ezt tudomásul vette. Az eladó kijelenti, hogy a jármű per-, és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
VII. Felek tudomásul veszik, miszerint a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2.§. (2) bekezdése kimondja, hogy az eladás bejelentésének ténye a teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása esetén
sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel
a nyilvántartásban. Ebben az esetben a bejegyzés teljesítését az eljáró hatóság elutasítja.

VIII. Egyéb megjegyzés: KM ÓRA ÁLLÁSA az átadáskor: .................................................
Ezen gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba
NEM tartozik.
Az adásvételi szerződés kelte: .................év .....................................hó ........nap
........................................................
Eladó

........................................................
Vevő

Előttünk, mint tanúk előtt:
1......................................................
név

2......................................................
név

........................................................
személyi ig. száma

........................................................
személyi ig. száma

........................................................
lakcím

........................................................
lakcím

Az adásvételi szerződésből 4 eredeti aláírással ellátott példányt kell készíteni!
(Eladónál marad: 1 saját pld +1 pld eladás bejelentésére, melyet az eladástól számított 5 munkanapon köteles bejelenteni
Vevő részére: 1 saját pld + 1 pld a gépjármű átíratásához, melynek a vevő 15 napon belül köteles eleget tenni)

