
Jogi szakfordítás: Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu 

TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 
*[ X VISZTERHES (adás-vételi szerződés)  INGYENES (ajándékozási szerződés) ] 

Amely létrejött a mai nap alulírott felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában: 

 

Forgalmi rendszám:  Jármű gyártmánya, típusa:  

Alvázszám:  Forgalmi engedély száma:  

Motorszám:  Törzskönyv száma:  

természetes személy esetén 
ELADÓ VEVŐ 

 Családi és utóneve  

 
Születési helye, 

ideje 
 

 
Anyja születési 

családi és utóneve 
 

 
Személyazonos-

ságát igazoló 

okmány száma 

 

 Lakcíme  

jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
ELADÓ VEVŐ 

 Neve  

 
Székhelye / 

telephelye címe 
 

 
Cégjegyzékszám/ 

nyilvántart.szám 
 

 
Képviselőjének 

családi és utóneve 
 

 

A jármű kölcsönösen kialkudott vételára:  

+ Áfa Ft, azaz.              + Áfa 

A fizetés módja, ideje: készpénz 

1. Az eladó a vevőt a gépkocsi műszaki állapotától, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. 

Megjegyzés: ………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………... 

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

2. Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsi per és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik. 
3. Mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő 

(304/2009(XII.22)Korm,rend. 2§1.bek.) az eladó 5 munkanapon, a vevő 15 napon belül 

4. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a jelentés 
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményét. A nem megfelelő magánokirat 

alkalmatlan a közlekedési gazdasági eljárásban a nyilvántartásba történő változás bejegyzésére. 

 

Az okmányok átadása – átvétele: …….év …………………………. hó….. nap 

Az adásvételi szerződés hatálybalépésnek napja: ………… év d…………………. hó ….. nap 

A jármű a vevő birtokába került: ………… év hó ……. nap ……….óra ……..perc 

Az adásvételi szerződés kelte: . év december hó ….. nap 

Figyelem! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön eredetiben kell aláírni! 
Aláírások: 

 

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

                                      eladó                                                                                              vevő 

Előttünk, mint tanúk előtt 
 TANÚ 1. TANÚ 2. 

 olvasható neve  

 lakcíme  

 szem.ig.száma  

 aláírása  

 

 

*Kérjük a megfelelőt bejelölni. Az 1.-2. példány a vevőé, a 3.-4. példány az eladóé. 
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AGREEMENT ON TRANSFER OF OWNERSHIP 
*[ X ONEROUS TRANSFER (sale and purchase agr.)  FREE OF CHARGE (gift agreement) ] 

entered into by the undersigned parties at this date on the subject of transfer of ownership of the following vehicle: 

 

License plate:  Make and type of vehicle:  

Chassis no.:  Registry no.:  

Engine no.:  Vehicle registration card no.: 

in case of natural persons 
SELLER BUYER 

 
last name and 
given name 

 

 
place and date of 

birth 
 

 

last name and 

given name of 

mother at birth 

 

 Personal ID no.:  

 Address:  

in case of legal persons or entities without legal personality 
SELLER BUYER 

 name  

 
official seat / 

address of office 
 

 
Company reg. no./ 

registration no. 
 

 

Last name and 

given name of 
representative 

 

 

Mutually negotiated sales price of vehicle:  

HUF    + VAT, i.e.                                        Hungarian forints  + VAT 

Method and due date of payment: cash 

5. Seller has thoroughly informed Buyer of the technical state of the vehicle and of any damages, as acknowledged by Buyer. 

Note: ………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
6. Seller declares that the vehicle is free of any lawsuits or encumbrances and that Seller has the full ownership right over the vehicle. 

7. Both parties agree to comply with their obligation to file documents with the respective authority of transport administration within 5 

business days in case of Seller and within 15 days in case of Buyer following the entry into effect of the change of ownership as set out 
in Paragraph (1) of Section 2 of government decree no. (304/2009 (XII.22).  

8. Parties state that they are aware of the legal effects related to the registration of the documents filed and understand the legal 
consequences of any failure or default in filing such documents. Inappropriate private deeds shall result in the failure of registration of  

changes as part of a transport administration procedure. 

 

Handover – acceptance of documents: …………….day ………. month…..year 

Date of entry into effect of sale and purchase agreement: …………….day ………. month…..year 

Ownership of vehicle transferred to Buyer at: …………. hour …….. min …………….day ………. month…..year 

Date of sale and purchase agreement: …………….day ………. month…..year 

Important! All 4 copies of this form to be signed separately and in originals! 
Signatures: 

 

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

                                      Seller                                                                                              Buyer 

witnessed by 
 WITNESS #1 WITNESS #2 

 legible name  

 home address  

 ID card no.  

 signature  

 

 

*Please mark where appropriate. 1st and 2nd copy to be retained by Buyer, 3rd and 4th copy to be retained by Seller 


