Tájékoztató
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának
változásához szükséges adásvételi szerződés tartalmi következményeiről
A Kormány 304/2009- (XII:22.) rendelete az alábbiak szerint szabályozza a járművek
tulajdonjog változásának (átírásának) bejelentéséhez szükséges adásvételi szerződés tartalmi
elemeit:
 Az adásvétel ingyenes vagy visszterhes jelegének a meghatározása
 A jármű rendszáma, alvázszáma és gyártmány adatai
 Eladó és a vevő családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi
és utóneve, személyazonosító igazolvány (útlevél, jogosítvány) száma, lakcíme
 Forgalmi engedély és a törzskönyv sorszáma, az okmányok átadásának- átvételének
ténye időpontja
 A járműnek vevő birtokába kerülésének időpontja
 A jogügylet hatályba lépésének a napja
 A felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a
jogszabályban meghatározott időponton belül
 A felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásába történő
bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A Kormányrendelet kötelezettséget állapít meg az eladó számára is. Az eladást a változástól
számított 5 munkanapon belül kell megtenni a fentiek szerinti tartalommal készült
adásvételi szerződés benyújtásával vagy megküldésével.
2010. július 1. napját követően az Okmányirodának el kell utasítania a bejegyzésre
irányuló kérelmet, amennyiben a fenti tartalmi követelményeknek az adásvételi szerződés
nem felel meg.
Kötelező tartalmi elemek megléte szükséges az üzembentartó személyének bejegyzéséhez
is.









Az üzembentartás ingyenes vagy visszterhes jelegének a meghatározása.
A jármű rendszáma, alvázszáma és gyártmány adatai.
A tulajdonos és üzembentartó családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja
születési és családi és utóneve, személyazonosító igazolvány (útlevél, jogosítvány)
száma, lakcíme.
Forgalmi engedély sorszáma, az okmány átadásának ténye időpontja
A járműnek az üzembetartó birtokába kerülési időpontja
A jogügylet hatályba lépésének napja
A jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint jogszabályban előírt bejelentési
kötelezettségének 15 napon belül eleget tesz.
A felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásába történő
bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
Bonyhádi Okmányiroda
Az új szabályozásnak megfelelő adásvételi szerződés minta innen letölthető.

