
Forgalmi rendszám: Forgalmi engedély száma:

Járm gyártmánya, típusa: km óra állása:

Alvázszám: Km óra állás rogzítésének idcípontja:

természetes személy esetén

üzeMeENTARról JoG ÁrnunÁzÁsÁRóL szóló szERzőoÉs
- I JvtszTERHEs f] rrvcyE^rEs,

Amely létrejott a mai napon alulírott felek kozott, az alábbijárm üzembentartóijogának álruházása tárgyában:

TULAJDONOS ú.l üzeMBENTARTó KORÁBB| ÜZEMBENTARTÓ

jogi személy itletve jogi személyiségge! nem rendelkez szervezet esetén
TuLAJDoNos úJ üzeuseNrnnró KonÁaal üzsMeenranró

Megjegyzés:

2. A Tulajdonos k telézettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott járm zembentartójának személyében t rtént váltoást - annak a járm nyilván-
tartásban tórtén átvezetése céjábó| - 15 naptári napon bel l bejelenti, és a váltoás bejelentésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy
eredeti példányának csatolásával beny jtja az illetékes k zlekedési igazgatási hatósághoz.

3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti k<itelezettségét nem teljesíti, de a járm vet áladia az lizembentartónak, a jármiivel
kapcsolatos minden kóáeherviselési, illetve a járm nyilvántaftási adatokon alapuló k<itelezettség mindaddíg ót terheli, amíg bejelentési
k telezettségénekeleget nem tesz.

4. ATulajdonosvállalja,hogyamennyibenajármíianyilvántartásszerintpénzintézetopciósjogávaltefielt,azlizembentartóiszerz désazopciósjog
tulajdonosától beszezi annak írásos hozzájárulását. Eá a dokumentumot iizembentartói bejegyzésre irányuló kérelemmel és az tizembentartói
szerzódéssel egyiitt kell beny jtani az eljáró hatósághoz.

5. A felek nyilatkoznak aról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba tiiilénó bejegyzéshez fiiz d joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési k<itelezettség késedelmes teljesítésének jogk vetkezményeit. A nem megfelel magánokirat alkalmatlan a
kózlekedési igazgatásieljárásban a nyilv{ntartásba t rtén változás bejegyzésére.
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Fe1,-2, példányaz jiizembentartóé,a3,,4 példányatulajdonosé,
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utóneve
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nyilvántart. szám:

Képvise! iének
családi és utóneve

A járm tizembentartói

A fizetés módja, ideje:

jogának átruházási ára: Ft, azaz forint

í . A tulajdonos az j iizembentartót a gépkocsi m szaki állapotáól, (esetleges) sérfiléseir l részletesen tájékoztatta, aki eá tudomásul vette.

ATulajdonos kótelezettsráget vállal arra, hogy a váltoás járm nyilvántartásba t rtén bejegrzését kóvet en az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt

..... napon beliil az Üzembentartónak átadja.

Az tizembentartói szerz dés hatálybalépésének napja: év

A járm azt! tizembentartó birtokába kertil: év

Az tizembentartói szerz dés kelte: év

nap

nap-óra-perc

nap
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