SZERZŐDÉS
GÉPJÁRMŰ TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL
amely létrejött egyrészről
név/cégnév: …………………………………………………………………………………….
lakcím/székhely: ……………………………………………………………………………….
anyja neve, szül. hely, idő: …………………………………………………………………….
Képviselő adatai1/állampolgárság: ……………………………………………………………..
Cégjegyzék szám szám2/szem ig szám:……………………………………………………….
közvetlen elérhetőség3 ………………………………………………………………………….
mint átruházó másrészről
név/cégnév: …………………………………………………………………………………….
anyja neve, szül. hely, idő: …………………………………………………………………….
lakcím/székhely ……………………………………………………………………………….
Képviselő adatai4 /állampolgárság: …………………………………………………………….
Cégjegyzék szám szám5/szem ig szám………………………………………………………
6

közvetlen elérhetőség : …………………………………………………………………………………………

mint tulajdonszerző között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.) Átruházó jelen szerződés aláírásával átruházza a tulajdonát képező, alábbi 2.) pontban
körülírt gépjármű tulajdonjogát tulajdonszerzőre, aki azt átveszi.
2.) Gépjármű adatai:

…………………………………gyártmány
…………………………………típus
…………………………………rendszám
…………………………………alvázszám
…………………………………törzskönyv száma
…………………………………forgalmi engedély száma

3.) Az átruházás ingyenes / visszterhes7
Adásvétel esetén a vételár megjelölése: ………………………………………..Forint azaz
…………………………………………. forint melyet a tulajdonszerző a mai napon /
legkésőbb ……………………………………… napjáig fizet meg.
4.) Felek

megállapodnak

abban,

hogy

tulajdonszerző

……………………………………………… napján veszi birtokba a gépjárművet, és

1

jogi személyek vagy szervezetek esetén kell kitölteni a következő adatokkal: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
azonosító igazolvány száma, lakcíme
2
jogi személyek, vagy más szervezetek esetén
3
Telefonszám, e-mail
4
jogi személyek vagy szervezetek esetén kell kitölteni a következő adatokkal: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
azonosító igazolvány száma, lakcíme
5
jogi személyek, vagy más szervezetek esetén
6
Telefonszám, e-mail
7
a kívánt rész aláhúzandó

1

ekkor kerülnek átadásra a gépjárműhöz tartozó okmányok (törzskönyv, forgalmi
engedély stb.)
5.) Átruházó tájékoztatja tulajdonszerzőt, hogy a gépkocsi kilométeróra állása
…………………… km, továbbá arról is, hogy a gépkocsi korábban sérült volt / sérült
nem volt/ a gépkocsi esetleges korábbi sérüléséről nincs tudomása8.
6.) Tulajdonszerző kijelenti, hogy a gépjármű műszaki állapotáról, jogi helyzetéről
teljeskörű tájékoztatást kapott az átruházótól. Továbbá vállalja, hogy a gépjármű
átadásától kezdve viseli az azzal kapcsolatos közterheket és a károsodás veszélyét.
Tulajdonjogot átruházó kijelenti, hogy a gépkocsi per-, igény, -és tehermentes, annak
tulajdonjogával szabadon rendelkezik. Kijelenti, és tulajdonszerző tudomásul veszi,
hogy a gépkocsi rejtett és jövőben előforduló hibáiért szavatosságot nem vállal.
7.) Felek vállalják, hogy a gépjármű tulajdonjogának változásával kapcsolatos hatósági
bejelentési kötelezettségnek a jelen szerződés hatályának napjától számított 5 napon
belül átruházó, 15 napon belül tulajdonszerző eleget tesz. Kijelentik, hogy a hatósági
bejelentéshez fűződő joghatásokat ismerik, a késedelmes vagy elmulasztott bejelentés
hátrányos jogkövetkezményeivel tisztában vannak.
8.) Jelen szerződés a mai nappal / ………………………………. napján9 hatályosul, azaz
a feleket ekkortól terhelik a szerződéses kötelezettségek és ekkortól illetik meg a
szerződésből eredő jogosultságok. A fenti pontban körülírt bejelentési kötelezettség
határideje szintén ettől a naptól kezdődik.
9.) Szerződő felek jelen jogügylettel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsősorban békés úton
rendezik. Abban a nem várt esetben, ha a közöttük kialakuló jogvita békés rendezésére
nincsen lehetőség, úgy a felek kölcsönösen alávetik magukat a Kiskunhalasi Városi
Bíróság illetékességének.
10.)

A jármű tulajdonjoga bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba

nem tartozik.
11.)

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

rendelkezésit az irányadóak.
.................…………………….

.........................................................

átruházó

tulajdonszerző

Tanúk:

8
9

Név:................................................

Név.:..................................................

Lakcím:........................................

Lakcím:..............................................

szig.szám.:...................................

szig.szám.:........................................

Aláírás:………………………………

Aláírás:……………………………

a kívánt rész aláhúzandó
abban az esetben kell kitölteni, ha a szerződés nem az aláírás napján hatályosul

2

