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MEGÁLLAPODÁS    

a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonosának változásáról, 

 

 

          mely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás (székhelye: 7621 

Pécs, Széchenyi tér 1., költségvetési törzsszáma (PIR-azonosító): 587086000, adószáma: 

15587086-1-02, képviseli Pfeffer József elnök) továbbiakban: Társulás, 

 másrészről ÁLHUBÁL Állati Hulladék Begyűjtő és Átrakó Nonprofit Kft.  

(székhelye: 7673 Kővágószőlős 0222/46 hrsz. cg.: 0209072682 képviseli Keresztény Zsolt 

ügyvezető) továbbiakban: Álhubál NKft. között az alábbi tárgyban és feltételek szerint: 

 

 

 Előzmények: A Társulás kizárólagos tulajdonát képezi a LHN-260 forgalmi rendszámú, 

Renault gyártmányú FC típusú gépjármű, amely jelenleg az Álhubál NKft. használatában van. 

A járművet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal BA-04/KAB/2628-2/2023 számú 

határozatával a forgalomból kivonta.  

 

 

1.) A Társulás kizárólagos tulajdonát képezi a JOB-481 forgalmi rendszámú, Renault 

gyártmányú, VF1FC1GAF40238499 alvázszámú gépjármű.  

 A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: KK63472 

  A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: 565044S 

 

2.) A Társulás jelen szerződés aláírásával az Álhubál NKft. számára térítésmentes 

tulajdonba adja az 1.) pontban leírt gépjárművet, egyidejűleg kijelenti, hogy a jármű 

per- és tehermentes, annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik. 

 

3.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jármű üzembentartója jelen okirat aláírásának 

időpontjában az Álhubál NKft. használatában van. 

 

4.) Szerződő felek megállapítják, hogy a gépjármű jelen okirat aláírásakor az Álhubál 

birtokában van, ezért külön birtokbaadásra nincs szükség. Az Álhubál a gépjármű 

műszaki állapotát ismeri, azt ebben az állapotban fogadja el. 

 

5.) Az Álhubál ezen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a változást – annak 

a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti, és a 

változás bejegyzésre irányuló kérelmet jelen magánokirat egy eredeti példányának 

csatolásával benyújtja az illetékes közlekedési igazgatósági hatósághoz. 

 

6.) Jelen okirat a közlekedési igazgatósági hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, 

a közúti közlekedési nyilvántartásiról 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. 

 

7.) 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 
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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. 

 

Pécs, 2023.  ……………….. 

 

 

 

 

……………………………………                  …..……………………………… 

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás                  Álhubál Nonprofit Kft. 

Pfeffer József elnök   Keresztény Zsolt ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

   

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

 

1. Név:……………………………….            2. Név:……………………………… 

 

   Lakcím:……………………………                 Lakcím:……………………………                                                                  

 


