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GÉPJÁRMŰ  ADÁSVÉTELI  SZERZŐDÉS 
(magánszemély) 

 
A jogügylet jellege: visszterhes. A hatálybalépés időpontja: ............................................................................ 
Az okirat létrejött az alulírott helyen és időben az 1. pontban meghatározott felek között a 2. 
pontban meghatározott gépjármű adásvétele tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

 
1. AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ (TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN SZERZŐDŐ FELEK) SZEMÉLYI ADATAI 
 

1.a. AZ ELADÓ (TOVÁBBIAKBAN ELADÓ) SZEMÉLYI ADATAI 
 

Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Leánykori családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 
 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………………… 
 

Igazolvány típusa (szig./útl./vez.en.): …………………...... Sorszáma: ………………… 
 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1.b. A VEVŐ (TOVÁBBIAKBAN VEVŐ) SZEMÉLYI ADATAI 
 

Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Leánykori családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 
 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………………… 
 

Igazolvány típusa (szig./útl./vez.en.): …………………...... Sorszáma: ………………… 
 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. A JÁRMŰ (TOVÁBBIAKBAN JÁRMŰ) ADATAI 
 

Jármű fajtája:..................................................... 

Gyártmány:........................................................ 

Típus:................................................................... 

Forgalmi rendszám:...................................... 

Alvázszám:........................................................ 

Motorszám:....................................................... 

Évjárat:................................................................ 

Hengerűrtartalom:..................................cm³ 

Futásteljesítmény:..................................km   Az adat valódiságáért az Eladó felelősséget vállal. 

A gépjármű ………………………………………………..-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. 
 
 
3. ADÁSVÉTELI AKARATNYILVÁNÍTÁS 
 

Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a 2. pontban meghatározott járművet. A kölcsönösen 
kialkudott vételár …............................ Ft, azaz ….......................................................................................... forint. 
A vételárat a Vevő jelen szerződés aláírásától számított ...... napon belül egy összegben köteles 
kifizetni. A jármű  .................................................... napon ....... óra ....... perckor a Vevő birtokába kerül. 
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4. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4.a. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű kizárólagos tulajdonában van, a jármű tulajdonjogával 
szabadon rendelkezik, valamint hogy a gépkocsi per-, teher- és igénymentes. 
 

4.b. Az Eladó ....................................... napon a gépkocsival együtt köteles átadni a gépkocsi gyári 
kulcsait, forgalmi engedélyét (száma:................................), törzskönyvét (száma:..................................), 
szervizkönyvét, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat, valamint az 
eredetiség vizsgálatáról szóló szakvéleményt. Amennyiben az eredetiség vizsgálat 
eredménye a vevőre nézve negatív hatású, a Vevő elállhat az adásvételtől. Ezesetben az Eladó 
köteles visszafizetni a gépkocsi vételárát. 
 

4.c. Az Eladó a gépkocsi műszaki állapotáról, esetleges jelenlegi és/vagy múltbéli sérüléseiről 
és/vagy hibáiról az I. számú mellékletben részletes tájékoztatást adott, melyben foglaltakat a 
Vevő tudomásul vett. Az Eladó nem vállal szavatosságot a jármű hibáiért. 
 

4.d. Az Eladó ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, és 
köteles a jármű eladását 8 napon belül az illetékes okmányirodának bejelenteni. 
 
 

5. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5.a. A Vevő kijelenti, hogy a jármű műszaki állapotáról, esetleges hibáiról, sérüléseiről, 
hiányosságairól az Eladó részletesen tájékoztatta, a járművet kipróbálta, és megfelelőnek 
találta. 
 

5.b. A Vevő ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, és a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül saját költségén gondoskodik a jármű átírásáról. 
 

5.c. A Vevő a birtokbavételtől kezdődően viseli a járművel kapcsolatos terheket. 
 
 

6. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyon-
kezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik / nem tartozik.   (megfelelő rész aláhúzandó) 
 
 

7. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó 
paragrafusait (Ptk. 365–369. §), továbbá a Ptk. negyedik részének I. címében található 
általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §) kell alkalmazni. 
 
 

A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 

Kelt …........................................., …............ év …............................ hónap ........... napján 
 
 

  ………….........................................          …………........................................... 
          Eladó                      Vevő 
 

előttünk, mint tanuk előtt: 
 

Név:..............................................................   Név:...................................................................... 

Lakcím:.......................................................   Lakcím:.............................................................. 
 
  ………….........................................          …………........................................... 
        1. Tanú                     2. Tanú 
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GÉPJÁRMŰ  ADÁSVÉTELI  SZERZŐDÉS 
melléklet 

 
 

A JÁRMŰ ADATAI 

Jármű fajtája:.................................................... 

Gyártmány:........................................................ 

Típus:................................................................... 

Forgalmi rendszám:...................................... 

Alvázszám:........................................................ 

Motorszám:....................................................... 

Évjárat:................................................................ 

Hengerűrtartalom:..................................cm³ 

Futásteljesítmény:..................................km    
 
 

A JÁRMŰ KORÁBBI SÉRÜLÉSEI: 
 
 
 
 
 

A JÁRMŰ JELENLEGI SÉRÜLÉSEI: 
 
 
 
 
 

A JÁRMŰN VÉGZETT KORÁBBI JAVÍTÁSOK: 
 
 
 
 
 

A JÁRMŰN ESEDÉKES JAVÍTÁSOK: 
 
 
 
 
Kelt …......................................., ……....... év …...................... hónap .....… napján 
 
 
         ...................................................... 
                  Eladó 
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GÉPJÁRMŰ  ADÁSVÉTELI  SZERZŐDÉS 
(cég) 

 
A jogügylet jellege: visszterhes. A hatálybalépés időpontja: ............................................................................ 
Az okirat létrejött az alulírott helyen és időben az 1. pontban meghatározott felek között a 2. 
pontban meghatározott gépjármű adásvétele tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

 
1. AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ (TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN SZERZŐDŐ FELEK) SZEMÉLYI ADATAI 
 

1.a. AZ ELADÓ (TOVÁBBIAKBAN ELADÓ) ADATAI 
 

Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Telephely: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………….... 
 

Adószám: …………………………………………………………………………………………………… 
 

A cég képviselője: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

1.b. A VEVŐ (TOVÁBBIAKBAN VEVŐ) SZEMÉLYI ADATAI 
 

Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Leánykori családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 
 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………………… 
 

Igazolvány típusa (szig./útl./vez.en.): …………………...... Sorszáma: ………………… 
 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. A JÁRMŰ (TOVÁBBIAKBAN JÁRMŰ) ADATAI 
 

Jármű fajtája:..................................................... 

Gyártmány:........................................................ 

Típus:................................................................... 

Forgalmi rendszám:...................................... 

Alvázszám:........................................................ 

Motorszám:....................................................... 

Évjárat:................................................................ 

Hengerűrtartalom:..................................cm³ 

Futásteljesítmény:..................................km   Az adat valódiságáért az Eladó felelősséget vállal. 

A gépjármű ………………………………………………..-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. 
 
 
3. ADÁSVÉTELI AKARATNYILVÁNÍTÁS 
 

Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a 2. pontban meghatározott járművet. A kölcsönösen 
kialkudott vételár …............................ Ft, azaz ….......................................................................................... forint. 
A vételárat a Vevő jelen szerződés aláírásától számított ...... napon belül egy összegben köteles 
kifizetni. A jármű  .................................................... napon ....... óra ....... perckor a Vevő birtokába kerül. 
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4. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4.a. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű kizárólagos tulajdonában van, a jármű tulajdonjogával 
szabadon rendelkezik, valamint hogy a gépkocsi per-, teher- és igénymentes. 
 

4.b. Az Eladó ....................................... napon a gépkocsival együtt köteles átadni a gépkocsi gyári 
kulcsait, forgalmi engedélyét (száma:................................), törzskönyvét (száma:..................................), 
szervizkönyvét, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat, valamint az 
eredetiség vizsgálatáról szóló szakvéleményt. Amennyiben az eredetiség vizsgálat 
eredménye a vevőre nézve negatív hatású, a Vevő elállhat az adásvételtől. Ezesetben az Eladó 
köteles visszafizetni a gépkocsi vételárát. 
 

4.c. Az Eladó a gépkocsi műszaki állapotáról, esetleges jelenlegi és/vagy múltbéli sérüléseiről 
és/vagy hibáiról az I. számú mellékletben részletes tájékoztatást adott, melyben foglaltakat a 
Vevő tudomásul vett. Az Eladó 1 év szavatosságot vállal a gépkocsira a PTK, 1959. évi IV. 
törvény 305-307 paragrafusok szerint. 
 

4.d. Az Eladó ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, és 
köteles a jármű eladását 8 napon belül az illetékes okmányirodának bejelenteni. 
 
 

5. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5.a. A Vevő kijelenti, hogy a jármű műszaki állapotáról, esetleges hibáiról, sérüléseiről, 
hiányosságairól az Eladó részletesen tájékoztatta, a járművet kipróbálta, és megfelelőnek 
találta. 
 

5.b. A Vevő ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, és a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül saját költségén gondoskodik a jármű átírásáról. 
 

5.c. A Vevő a birtokbavételtől kezdődően viseli a járművel kapcsolatos terheket. 
 
 

6. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyon-
kezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik / nem tartozik.   (megfelelő rész aláhúzandó) 
 
 

7. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó 
paragrafusait (Ptk. 365–369. §), továbbá a Ptk. negyedik részének I. címében található 
általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §) kell alkalmazni. 

 
A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

 
Kelt …........................................., …............ év …............................ hónap ........... napján 
 
 

………….........................................          …………........................................... 
          Eladó                      Vevő 
 

előttünk, mint tanuk előtt: 
 

Név:..............................................................   Név:...................................................................... 

Lakcím:.......................................................   Lakcím:............................................................... 
 

 ………….........................................           …………........................................... 
         1. Tanú                    2. Tanú 
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GÉPJÁRMŰ  ADÁSVÉTELI  SZERZŐDÉS 
melléklet 

 
 

A JÁRMŰ ADATAI 
 
Jármű fajtája:.................................................... 

Gyártmány:........................................................ 

Típus:................................................................... 

Forgalmi rendszám:...................................... 

Alvázszám:........................................................ 

Motorszám:....................................................... 

Évjárat:................................................................ 

Hengerűrtartalom:..................................cm³ 

Futásteljesítmény:..................................km    
 
 

A JÁRMŰ KORÁBBI SÉRÜLÉSEI: 
 
 
 
 

A JÁRMŰ JELENLEGI SÉRÜLÉSEI: 
 
 
 
 

A JÁRMŰN VÉGZETT KORÁBBI JAVÍTÁSOK: 
 
 
 
 

A JÁRMŰN ESEDÉKES JAVÍTÁSOK: 
 
 
 
 
 
Kelt …......................................., ……....... év …...................... hónap .....… napján 
 
 
 
         ...................................................... 
                  Eladó 


