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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ 
TULAJDONJOGÁNAK VÁLTOZÁSÁT 

IGAZOLÓTELJES BIZONYÍTÓEREJŰ MAGÁNOKIRAT 
ĮGALIOJANTIS DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOSAVYBĖS PAKEITIMUS 

 
Agépjárműtulajdonjogaváltozásánakalapjáulszolgálójogügyletjellege (amegfelelőkiválasztandó): 

Teisinis sandoris, kuriuo grindžiamas savininko pasikeitimas (pažymėti X): 

□VISSZTERHES (pl.adásvételi szerződés) / PARDAVIMAS (pvz.: pardavimo sutartis)  

□ INGYENES (pl. ajándékozásiszerződés) / DOVANOJIMAS (pvz.: dovana) 

1. Ajárműadatai / Transporto priemonės informacija 

Rendszám / Valstybinis 
numeris.: 

 
Alvázszám / 
Identifikavimo 
numeris (VIN): 

 

Gyártmány / Gamintojas: 
 

Motorszám / 
Variklio nr.: 

 

Típus / Markė: 
 

Gyártáséve / 
Gamybos 
metai: 

 

Forgalmi 
engedélyszáma / 
Transporto priemonės 
registracijos nr.: 

 Törzskönyv 
száma / 
Reg. sert. 
nr.: 

 

2.1. Eladóadataimagánszemélyesetében / Pardavėjo informacija (privatus asmuo): 

Név / Vardas ir pavardė: 
 

Születésihely,idő /  
Gimimo vieta ir data: 

 

Anyjaneve / Motinos vardas ir 
pavardė: 

 

Személyi okmány típus 
ésszáma / Asmens 
tapatybės dokumento 
tipas ir numeris: 

 

Lakcíme / Adresas: 
 

Állampolgársága / Pilietybė: 
 

2.2. Eladóadataijogiszemélyvagyjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetesetében / Pardavėjo 
informacija (juridinis asmuo): 

Név / (Pavadinimas): 
 

Székhely / Buveinės adresas: 
 

Cégjegyzékvagynyilvántartásis
zám / PVM mokėtojo kodas: 

 

Képviselőneve /  
Atstovo vardas ir pavardė: 

 

3.1. Vevőadataimagánszemélyesetében / Pirkėjo informacija (privatus asmuo): 

Név / Vardas ir pavardė: 
 

Születésihely,idő /  
Gimimo vieta ir data: 

 

Anyjaneve / Motinos vardas ir 
pavardė: 

 

Személyi okmány típusa 
és száma / Asmens 
tapatybės dokumento 
tipas ir numeris: 

 

Lakcíme / Adresas: 
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Állampolgársága / Pilietybė: 
 

 

3.2. Vevőadataijogiszemély,vagyjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetesetében /  
Pirkėjo informacija (juridinis asmuo): 

Név / Pavadinimas: 
 

Székhely / Adresas: 
 

Cégjegyzékvagyadószám / 
Įmonės arba PVM mokėtojo 
kodas: 

 

Képviselőneve /  
Atstovo vardas ir pavardė: 

 

4. Vételár,egyébrendelkezések / Kaina, kitos nuostatos 

Kölcsönösenkialkudottvételár / 
Transporto priemonės kaina: 

 

Azaz (avételárszöveggel) / Kaina 
žodžiais: 

 

Okmányokátadás-átvételi 
időpontja / Pardavėjas perduoda 
transporto priemonės dokumentus 
šią dieną: 

  év / 
metai 

hónap / 
mėnuo 

 nap / 
diena 

  

Vevő birtokbalépésének 
időpontja / Pardavėjas perduoda 
pirmiau nurodytos transporto 
priemonės nuosavybės teisę šią 
dieną: 

  év / 
metai 

hónap / 
mėnuo 

 nap / 
diena 

  

Tulajdonjogváltozáshatálybal
épéséneknapja / Transporto 
priemonės nuosavybė 
pasikeičia šią dieną: 

  év / 
metai 

hónap / 
mėnuo 

 nap / 
diena 

  

6. Egyébmegjegyzések / Kitos pastabos: 

7. Felekajelenmagánokiratot–annakáttanulmányozásátésértelmezésétkövetően,mintakaratukkalmindenbenmegegyezőt2– 
2eredetipéldánybantanúk előttjóváhagyólagaláírták.  / Pardavėjas ir Pirkėjas dviejų liudytojų akivaizdoje patvirtina, kad 
supranta ir sutinka su visais šios sutarties punktais. 

Dátum / 
Data: 

   év / 
metai 

hónap / 
mėnuo 

 nap / 
diena 

  

Aláírás / Parašas: Aláírás / Parašas: 

  
(Eladó) / 

(Pardavėjas) 

  
(Vevő) / (Pirkėjas) 

 
 

Előttünk, minttanúkelőtt  / Liudytojai: 

1. 2. 

Név 
(olvasható) / 

Vardas ir 
pavardė 

(įskaitomu 
raštu) 

 
 
 
 
 

Név 
(olvasható) /  

Vardas ir pavardė 
(įskaitomu raštu) 

Személyi okmány típus ésszáma / Asmens 
tapatybės dokumento tipas ir numeris: 

Személyi okmány típus ésszáma / Asmens tapatybės 
dokumento tipas ir numeris: 

 Lakcím / Adresas  

 

 

Lakcím / Adresas 
 

Aláírás / Parašas: Aláírás / Parašas: 

 


