GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
Amely létrejött a mai napon alulírott felek között, az alábbi jármű üzembentartói jogának átruházása (létesítés / megszüntetés)* tárgyában:
Forgalmi rendszám:

Jármű gyártmánya:

Alvázszám:

Jármű típusa:

Motorszám:

Forgalmi engedély száma:
Km óra állás :

természetes személy esetén
TULAJDONOS

ÚJ ÜZEMBENTARTÓ

JELENLEGI ÜZEMBENTARTÓ

Családi és utóneve
Születési helye, ideje
Anyja születési
családi és utóneve
Személyazonosságát igazoló
okmány száma
Érvényes lakcíme

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
TULAJDONOS

ÚJ ÜZEMBENTARTÓ

JELENLEGI ÜZEMBENTARTÓ

Neve
Székhely/telephely címe
Cégjegyzékszám/
Nyilvántartási szám
Képviselőjének
családi és utóneve
Személyazonosságát igazoló
okmány száma

Jogügylet jellege:

INGYENES

/

VISSZTERHES

(ELLENÉRTÉKE:……………………….………….………)*

1. A jármű tulajdonosa vállalja, hogy a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.§ g) pontja alapján a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a
közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) előtt a jogügylet hatályba lépését követő 15 napon belül eleget tesz.
2. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik és elfogadják a bejelentés hivatalos nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének, illetve elmaradásának jogkövetkezményeit. Felek tudomásul veszik, hogy az ügyintézéshez a fentebb
megjelölt számú műszaki érvényességet igazoló forgalmi engedély csatolása szükséges., továbbá, hogy a nem megfelelően kiállított üzembentartói
szerződés – beleértve a nem eredeti aláírást vagy aláírásokat (pl. fénymásolat, fax, névbélyegző) tartalmazó szerződéseket is – nem alkalmas a
járműigazgatási nyilvántartásban történő személyi változás bejegyzésére.
3. A tulajdonos ezen okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazza az üzembentartót, hogy a bejegyzéssel kapcsolatosan az okmányirodánál eljárjon.
4. Egyéb megjegyzések, észrevételek az üzembentartói jog átruházással és/vagy a járművel kapcsolatban:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Az üzembentartói szerződés kelte:

……..…., év ………. …………………. hó………….…… nap

Az okirat hatályba lépésének napja:

……..…., év………………………..…. hó……………..… nap

Az okmányok átadása-átvétele:

……..…., év ..………………….……. hó…………….…. nap /

A jármű üzembentartó birtokába került:

...….……,év………………………….....hó………………..nap

időpont …………….
/

időpont …………….

Aláírások:
……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Tulajdonos

Új üzembentartó

Jelenlegi üzembentartó

Előttük, mint tanúk előtt
TANÚ 1.

TANÚ 2.

Olvasható neve
Érvényes lakcíme
Szem. ig. száma
Aláírása
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20/77-56-432 cartel@cartel.hu

