
                        Gépjármű üzembentartói szerződés 
                                        (2010. január 1-től érvényes módosítások alapján) 

A jármű, mely a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képzi: 

Gyártmánya:………………….………......, Forgalmi rendszáma:…………………………..., 

Típus:……………………….……………., Alvázszám:……………..………………………, 

Gyártási év:………………………………, Motorszám:………………...…………………..., 

Lökettérfogat(cm³)……………………….., Forgalmi engedély száma:………..…….……, 

Szín:…………………………….……..  

A tulajdonos, ha magánszemély: 

Családi és utónév:……………………………………………………………..……………… 

Születési helye:……………………………..., Születési ideje:…………….………………… 

Anyja családi és utóneve:…………………………………………….………..……………… 

Lakcím:……………………………………………………………………..………………… 

Személyazonosságot igazoló okirat sorszáma:……………………..………………………… 

A tulajdonos, ha jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 

Neve:………………………………………………………………………………………….. 

Székhelyének címe:…………………………………………………………………………... 

Cégjegyzék, vagy nyilvántartási száma:……………………………………………………… 

Képviselőjének családi és utóneve:………………………………………………………….... 

Születési helye:……………………………,Születési ideje:……………………………….. 

Anyja családi és utóneve:……………………………………………………………………... 

Lakcím:……………………………………………………………………………..………… 

Személyazonosságát igazoló okirat sorszáma:……………………………………………….. 

Az üzembentartó, ha magánszemély: 

Családi és utóneve:……………………………………………………………………………. 

Születési Helye:……………………………,Születési ideje:………………………………. 

Anyja családi és utóneve:……………………………………………………………………... 

Lakcím:……………………………………………………………………………………….. 

Személyazonosságot igazoló okirat sorszáma:……………………………………………….. 

Az üzembentartó, ha jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 

Neve:…………………………………………………………………………………….......... 

Székhelyének címe:……………………………………………………………………............ 

Cégjegyzék, vagy nyilvántartási száma:……………………………………………………… 

Képviselőjének családi és utóneve:……………………………………………………............ 

Születési helye………………………………,Születési ideje:…………………………..…… 

Anyja családi és utóneve:……………………………………………………………………... 

Személyazonosságot igazoló okirat sorszáma:……………………………………………….. 

A jármű a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képzi. 

Ellenszolgáltatás nélkül/illetve:…………………………………………………………….Ft. 

azaz:……………………………………………………………………………….........Forint. 

Összeg ellenében hozzájárulok, a fenti gépjárművet az üzembentartó használatába adja 

……………………………...év…………….……hó…………….napján. 

Az üzembentartó személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló jogügylet hatályba 

lépésének ideje:……………év………………….hó……………..napja. 

                                      



V. JOGNYILATKOZATOK 

1.-A tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet  foglaltak 

szerint  a   nyilvántartott   jármű    üzembentartójának   személyében   történt   változást - annak  a 

járműnyilvántartásban   történő    átvezetése   céljából - 15  napon    belül   bejelenti  és  a   változás 

bejegyzésére  irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti  példányának  csatolásával, benyújtja 

az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. 

 

2.-A tulajdonos  kötelezettséget  vállal   arra,  hogy a  változás   járműnyilvántartásba  bejegyzését  

követően az üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt az üzembentartó átadja. 

 

3.-Az üzembentartó  a  használatba  vétel  napjától kezdődően  köteles a fenti forgalmi rendszámú 

járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. 

 

4.-A jelen magánokirat  a  közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, 

a  közúti  közlekedési   nyilvántartásról  szóló  1999. évi   LXXXIV.   Törvényben előírt 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.)  Kormányrendeletben   meghatározottak 

szerint került elkészítésre. 

 

5.-A felek tudomásul veszik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő 

joghatásokat,  valamint a  bejelentés  elmaradásának,  illetve  bejelentési   kötelezettség késedelmes 

teljesítésnek jogkövetkezményeit. 

A felek  a  jelen  magánokirat  –  annak  áttanulmányozása  és  értelmezése  után,  mint  akaratukkal 

mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. 

 

VI. Egyéb megjegyzés:………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

Az üzembentartói szerződés kelte:………………...év……………….…hó……………nap 

 

 

 

 

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

                   Tulajdonos                                                               Üzembentartó 

                                                 Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.                                                                        2. 

Név:……………………………………..                 Név:………………………………...….. 

Személyi ig.sz.:…………………………                  Személyi ig.sz.:……………………..…. 

Lakcím:…………………………………                  Lakcím:……………………………..…. 

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

 


