Adásvételi szerződés
(jogügylet jellege: visszterhes vagyonátruházás)
amely létrejött egyrészről
Név / Cégnév
Anyja neve:
Lakcím / Székhely:
Személyazonosító Ig. száma /
Cégjegyzékszám, adószám:
Születési hely, idő:
Képviselő neve:

továbbiakban mint eladó,
másrészről
Név / Cégnév
Anyja neve:
Lakcím / Székhely:
Személyazonosító Ig. száma /
Cégjegyzékszám, adószám:
Születési hely, idő:
Képviselő neve:

továbbiakban mint vevő
együttesen a továbbiakban: Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./ Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ………..…… forgalmi rendszámú ……………………….........
gyártmányú,............………………………….......alvázszámú, ......SZGK........... fajtájú (pl: személygépkocsi,
tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes,
valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma:
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma:
2./ Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.....201......év................hó.................napon…..….....óra ….............perc
a Vevő birtokába, használatába adja a következő km-óra állással:
3./ Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja:
…201.....év........................hónap..................nap.
4./ Vételár: ……………….……,-…….HUF......., fizetés módja és ideje:.......számla szerint………..…................
5./

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő
átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen
magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.
A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos
valamennyi teher viselésére.

6./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés
hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál
(okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.

7./ A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadása és Vevő részéről történő átvételének dátuma:
…201......év...........................hó.....................nap
8./ Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a
közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
9./ Vevő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező gépkocsit, annak műszaki állapotát ismeri, s a gépkocsit jelenlegi állapotában a
szerződés teljesítéseként elfogadja. Az eladó vagy az eladó megbízottja megfelelő időt biztosított a gépkocsi átvizsgálásához, az
iratok ellenőrzéséhez, akár a vevő megbízásából eljáró szakértő bevonásával. Az Eladó a gépkocsi állapotáért hat hónap
szavatosságot vállal. A használt gépkocsik - jellegüknél fogva – nem az új gépkocsikkal megegyező állapotúak, a
futásteljesítménnyel többnyire arányosan alkatrészeik kopottak, elhasználtak. Erre tekintettel szavatossági igényt támasztani a
használt autó jellegével – kopott alkatrészek - kapcsolatos hiba miatt fenntartással lehet. A szavatosság nem jogszerű abban az
esetben, ha a hibát a vevő a szerződéskötéskor ismerte, vagy ismernie kellett. További feltétel a rendeltetésszerű használat (a
túlzott igénybevétel kizáró ok), a szakszerű javítás, a keletkezett hiba nem egy természetes kopás következménye, engedélyezett
(szennyeződésmentes vagy pl. ismeret forrásból származó) üzemanyagok, kenőolajok és adalékok használata. A szavatosság
keretén belüli javítások, csak és kizárólag az ………………………. Kft.-nél, vagy a szerződött partnereinél végezhetők el. A vevő
elfogadja, hogy az eladónak nem áll módjában felelőséget vállalni a gépkocsin a jelen szerződésaláírását követően más által végzett
javításokért, illetve ezeket követően a gépjármű működésében bekövetkező estleges hibákért, tekintettel arra, hogy a gépjármű
szerződéskötéskori állapota az utólagos javítások következtében már nem állapítható meg. Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsit,
vagy a jelen szerződésben szereplő, vagy annál kevesebb futásteljesítménnyel vásárolta. Az eladó nem rendelkezik sem olyan
adatbázissal, sem olyan műszerezettséggel, amely lehetővé tenné a beszerzéskor, vagy azt megelőzően az ellenőrzését.
Ugyanakkor, az eladó jogkövető magatartást tanúsít minden esetben, a tudomására jutott jogsértéseket haladéktalanul bejelenti a
hatóságoknak.
10./ Az eladó, jelen szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy terjedelmes tájékoztatást kapott az eladótól, vagy az eladó
megbízottjától a szerződés tárgyát képező típus kötelező szervizeiről (az intervallumot is beleértve), a javasolt átvizsgálásokról és
az úgynevezett típushibákról. A kötelező szervizek időbeni elvégzése a vevő felelősége. A vezérlés, hosszbordásszíjak, valamint a
csatlakozó feszítők, vezetők cseréje esedékes.
11./ A vételár átvételére az eladó megbízottja, vagy annak az alkalmazottja is jogosult, amennyiben nem az eladó jár el az értékesítés
során.
12./ Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal,
hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási
eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti
példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ……………………………. (város/község neve),...201....… év ……..……..… hó …….............. napján.

……………………………………………..

……………………………………………….

Eladó

Vevő

Előttünk mint tanúk előtt:
1. Családi és utónév:
szem.ig.
lakcím:
aláírás:

2. Családi és utónév:
szem.ig.
lakcím:
aláírás:

________________________________________________________________________________________________________________________
Természetes személy esetén a következő részek töltendőek ki: név; anyja neve; lakcím; szem. ig.; szül. hely és idő.
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a következő részek töltendőek ki: cégnév; székhely; cégjegyzékszám; adószám;
képviselő neve.

