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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ 
TULAJDONJOGÁNAK VÁLTOZÁSÁT 

IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑ  

 
A gépjármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege (a megfelelő kiválasztandó): 

Η νομική συναλλαγή  που δηλώνει την αλλαγή ιδιοκτησίας (Σημειώστε με το σύμβολο x): 

□ VISSZTERHES (pl. adásvételi szerződés) / ΠΩΛΗΣΗ (πχ. συμβόλαιο πώλησης)  

 □ INGYENES (pl. ajándékozási szerződés) / ΔΩΡΕΑ (πχ.δώρο) 

1. A jármű adatai / Στοιχεία Οχήματος 

Rendszám / Αριθμός Πινακίδας.: 
 

Alvázszám / Αριθμός 
αναγνώρισης 
οχήματος: 

 

Gyártmány / Κατασκευαστής: 
 

Motorszám / Αριθμός 
Μηχανής: 

 

Típus / Τύπος: 
 

Gyártás éve / Έτος 
κατασκευής: 

 

Forgalmi engedély száma / 
Αριθμός Κυκλοφορίας 
οχήματος: 

 Törzskönyv száma / 
Αριθμός 
πιστοποιητικού 
εγγραφής: 

 

2.1 Eladó adatai magánszemély esetében / Στοιχεία Πωλητή (ιδιώτης): 

Név/ Όνομα: 
 

Születési hely, idő /  
Τόπος/ Ημερομηνία Γέννησης: 

 

Anyja neve / Όνομα μητέρας: 
 

Személyi okmány típus és 
száma / Τύπος και αριθμός 
εγγράφου αναγνώρισης: 

 

Lakcíme / Διεύθυνση: 
 

Állampolgársága / Ιθαγένεια: 
 

2.2 Eladó adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében / 
Στοιχεία Πωλητή (επιχείρηση): 

Név / (Όνομα): 
 

Székhely / Διεύθυνση Έδρας: 
 

Cégjegyzék vagy nyilvántartási 
szám / Αριθμός ΦΠΑ: 

 

Képviselő neve /  
Όνομα αντιπροσώπου: 

 

3.1. Vevő adatai magánszemély esetében / Στοιχεία αγοραστή (ιδιώτης): 

Név / Όνομα: 
 

Születési hely, idő /  
Τόπος/ Ημερομηνία Γέννησης: 

 

Anyja neve / Όνομα μητέρας: 
 

Személyi okmány típusa és 
száma / Τύπος και αριθμός 
εγγράφου αναγνώρισης: 

 

Lakcíme / Διεύθυνση: 
 

Állampolgársága / Ιθαγένεια: 
 

 

3.2 Vevő adatai jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében /  
Στοιχεία αγοραστή(επιχείρηση): 
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Név / Όνομα: 
 

Székhely / Διεύθυνση: 
 

Cégjegyzék vagy adó szám / 
Αριθμός μητρώου ή ΑΦΜ: 

 

Képviselő neve /  
Όνομα αντιπροσώπου: 

 

4. Vételár, egyéb rendelkezések / Τιμή, άλλες προβλέψεις 

Kölcsönösen kialkudott vételár / 
Τιμή οχήματος: 

 

Azaz (a vételár szöveggel) / Τιμή με 
κείμενο: 

 

Okmányok átadás-átvételi 
időpontja / Ο πωλητής θα 
μεταφέρει τα έγγραφα του 
οχήματος την ακόλουθη 
ημερομηνία: 

  év / 
έτος 

hónap / 
μήνας 

 nap / 
ημέρα 

  

Vevő birtokba lépésének 
időpontja / Ο πωλητής μεταβιβάζει 
την κυριότητα του οχήματος που 
ορίστηκε παραπάνω την 
ακόλουθη ημερομηνία και ώρα: 

  év / 
έτος 

hónap / 
μήνας 

 nap / 
ημέρα 

  

Tulajdonjog változás hatályba 
lépésének napja / Η αλλαγή 
στην ιδιοκτησία του 
οχήματος πραγματοποιείται: 

   

év/ 
έτος 

 

hónap/ 
μήνας 

 

 
nap/ 
ημέρα 

  

6. Egyéb megjegyzések / Άλλα σχόλια: 

7. Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. / Ο Πωλητής και ο Αγοραστής επιβεβαιώνουν ότι 
κατανοούν και αποδέχονται όλα τα σημεία της συμφωνίας και την εξουσιοδοτούν ενώπιων σε δύο μάρτυρες 

Dátum / 
Ημερομηνία: 

   év / 
έτος 
 

hónap / 
μήνα 

 nap /  
ημέρα 

  

Aláírás / Υπογραφή: Aláírás / Υπογραφή: 

  
(Eladó) / 

(Πωλητής) 

  
(Vevő) / 

(Αγοραστής) 

 
 

Előttünk, mint tanúk előtt / Μάρτυρες: 

1. 2. 

Név (olvasható) 
/ Όνομα 

(ευανάγνωστα) 
 
 
 
 
 

Név  
(olvasható) /  

Όνομα 
(ευανάγνωστα) 

Személyi okmány típus és száma / Τύπος και 
αριθμός εγγράφου αναγνώρισης: 

Személyi okmány típus és száma / Τύπος και αριθμός 
εγγράφου αναγνώρισης: 

 Lakcím / 
Διεύθυνση 

 

 
 

Lakcím / 
Διεύθυνση 

 

Aláírás / Υπογραφή: Aláírás / Υπογραφή: 

 


