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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ 

TULAJDONJOGÁNAK VÁLTOZÁSÁT 
IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT 

AUTHORITATIVE DOCUMENT TESTIFYING THE CHANGE IN THE OWNERSHIP OF A VECHICLE 
 

A gépjármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege (a megfelelő kiválasztandó): 
The legal transaction underlying the change of ownership (mark with X sign): 

□ VISSZTERHES (pl. adásvételi szerződés) / SALE (e.g.: sales contract)  

 □ INGYENES (pl. ajándékozási szerződés) / FOR FREE (e.g.: gift) 
1. A jármű adatai / Vechicle data 

Rendszám / License plate no.:  Alvázszám / 
VIN: 

 

Gyártmány / Manufacturer:  Motorszám / 
Engine no.: 

 

Típus / Variant:  Gyártás éve / 
Year of 
manufacture: 

 

Forgalmi engedély 
száma / Vehicle 
Registration no.: 

 Törzskönyv 
száma / 
Reg. cert. 
no.: 

 

2.1 Eladó adatai magánszemély esetében / Data of the seller (private individual): 
Név / Name:  

Születési hely, idő /  
Place, date of birth: 

 

Anyja neve / Mother’s name:  

Személyi okmány típus és 
száma / Type and number 
of identification 
document: 

 

Lakcíme / Address:  

Állampolgársága / Citizenship:  

2.2 Eladó adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében / Data of 
the seller (company): 
Név / (Name):  

Székhely / Address of HQ:  

Cégjegyzék vagy nyilvántartási 
szám / VAT number: 

 

Képviselő neve /  
Representative’s name: 

 

3.1. Vevő adatai magánszemély esetében / Data of the buyer (private individual): 
Név / Name:  

Születési hely, idő /  
Place, date of birth: 

 

Anyja neve / Mother’s name:  

Személyi okmány típusa 
és száma / Type and 
number of identification 
document: 

 

Lakcíme / Address:  

Állampolgársága / Citizenship: 
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3.2 Vevő adatai jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében /  
Data of the buyer (company): 
Név / Name:  

Székhely / Address:  

Cégjegyzék vagy adó szám / 
Registry or VAT number: 

 

Képviselő neve /  
Representative’s name: 

 

4. Vételár, egyéb rendelkezések / Price, other provisions 
Kölcsönösen kialkudott vételár / 
Price of the vechicle: 

 

Azaz (a vételár szöveggel) / Price 
with text: 

 

Okmányok átadás-átvételi 
időpontja / Seller transfers the 
documents of the vechicle on the 
following date: 

  év / 
year 

hónap / 
month 

 nap / 
day 

  

Vevő birtokba lépésének 
időpontja / Seller transfers the 
ownership of the vehicle identified 
above on the following date and 
time: 

  év / 
year 

hónap / 
month 

 nap / 
day 

  

Tulajdonjog változás hatályba 
lépésének napja / The change 
in the ownership of the 
vehicle takes place on: 

   
év/ 
year 

 
hónap/ 
month 

 
 

nap/ 
day 

  

6. Egyéb megjegyzések / Other comments: 

7. Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. / Seller and Buyer confirm that they understand and 
accept all points of this agreement, and authorize it in front of two witnesses. 
Dátum / 
Date: 

   év / 
day 
 

hónap / 
month 

 nap /  
day 

  

Aláírás / Signature: Aláírás / Signature: 

  
(Eladó) / (Seller) 

  
(Vevő) / (Buyer) 

 
 

Előttünk, mint tanúk előtt / Witnesses: 

1. 2. 
Név 

(olvasható) / 
Name 

(legible) 
 
 
 
 
 

Név  
(olvasható) /  

Name  
(legible) 

Személyi okmány típus és száma / Type 
and number of identification document: 

Személyi okmány típus és száma / Type and number 
of identification document: 

 Lakcím / Address  
 
 

Lakcím / Address 
 

Aláírás / Signature: Aláírás / Signature: 

 


