Üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződés
[ Visszterhes / Ingyenes ] *

Új Üzembentartó

Tulajdonos
Családi és utónév / Cégnév
Lakcím / Székhely
Személyi okmány típusa, száma 
/ Cégjegyzékszám

Anyja neve / Adószám
Születési hely / Képviselő neve

Gépjármű adatai
Márka, modell
Rendszám / Alvázszám
Km óra állás
Az üzembetartói jog átruházásának ára:
A fizetés módja , ideje:

HUF / EUR **, azaz

HUF / EUR **.


A Tulajdonos az új Üzembentartót a gépjármű műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette. 
Megjegyzés

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást - annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából - 15 napon
belül bejelenti, és a változás bejegyzésére irányuló kérelmet jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz
A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti kötelezettségeit nem teljesíti, de a jármüvet átadja az Üzembentartónak, a járművel kapcsolatos minden közteherviselési, illetve a
jármű nyilvántartási adatokon alapuló kötelezettség mindaddig őt terheli, amíg a bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz
A Tulajdonos vállalja, hogy amennyiben a jármű nyilvántartás szerint pénzintézet opciós jogával terhelt, az üzembentartüi szerződés, az opciós jog tulajdonosától beszerzi annak írásos
hozzájárulását. Ezt a dokumentumot üzembentartói bejegyzésre irányuló kérelemmel és az üzembentartói szerződéssel együtt kell benyújtani az eljáró hatósághoz
A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A nem megfelelő magánokirat alkalmatlan a közlekedési igazgatási eljárásban a nyilvántartásba történő változás bejegyzésére.

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó
forgalmi engedélyt
napon belül az Üzembentartónak átadja.

Az üzembentartói szerződés hatálybalépésének napja:

év
hó
nap
A jármű az új Üzembentartó birtokába kerül:

év
hó
nap
óra
perc
Az üzembentartói szerződés kelte:
év
hó
nap

Tulajdonos

Új Üzembentartó
Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1

Tanú 2

Név:


Név:


Cím:


Cím:


Szemig.:

Szemig.:
** Visszterhes / Ingyenes -> a megfelelő aláhúzandó

* HUF / EUR -> a megfelelő aláhúzandó

