
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
Amely alapján alulírott Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott gépjárművet Eladó eladja, Vevő megvásárolja kifejezetten 
abból a célból, hogy azt a 2. pontban meghatározott Lízingbevevő részére zártvégű pénzügyi lízingbe adja egyidejűleg a Lízingbevevő a 
gépjármű-nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. 
 
1. Gépjárm ű adatai: 

 
Forgalmi rendszám: Gyártmány, Típus:  
Alvázszám: Motorszám:  
Törzskönyv száma: Forgalmi engedély száma:  
VTSZ szám:   
 
2. Felek 
Eladó 
Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:  
Születési családi és utónév: Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Személyi igazolvány száma:  
Magánszemély eladó / jogi személy eladó képviselőjének állampolgársága:  
 
Jogi személy esetén Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:  
cégjegyzésre jogosult (1) neve:  
együttes képviselet esetén 
cégjegyzésre jogosult (2) neve:  
 
 
Vevő 
Cégnév:      MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.  
Székhely:          1134 Budapest, Lőportár utca 24. 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:                    01-10-043384 
Cégjegyzésre jogosult (1) neve: Bartha Kriszta Réka (lakcím: 1022 Budapest, Tapolcsányi u. 7., születési hely, idő: Marosvásárhely, 1974. június 
4., anyja neve: Kaller Klára, szem.ig.szám: AP314727) együttes képviselet esetén cégjegyzésre jogosult (2) neve: Kabók Tamás (lakcím: 1022 
Budapest, Tapolcsányi utca 5. fsz. 2., születési hely, idő: Budapest, 1980. november 24., anyja neve: Ambrusics Anna Mária, szem.ig.szám: 
414297RA) (a továbbiakban együtt: Felek ) 
 
 
Lízingbevev ő (üzembentartó): 
Név: ……………………………………………………………… 
Állandó lakcím/székhely: ………………………………………………………………………. 
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………. 
Személyi ig. szám: ………………….., Lakcím ig. szám: ………………………… 
Vezetői eng. Száma / Útlevél szám: …………………………/………………………………….. 
 
Vételár: 
 
Bruttó ……………………… Ft. A jogügylet jellege visszterhes.  
A vételár megfizetésének időpontja, módja: A Felek megállapodnak, hogy Vevő a gépjárműre Vevő ügyfelével a Lízingbevevővel kötendő 
pénzügyi lízingszerződés hatályba lépését követően fizeti meg Eladó részére a jelen pontban rögzített – Lízingbevevő által a Vevőnek 
fizetendő, a Lízingszerződésben rögzített kezdő lízingdíj-részlettel csökkentett – vételárat (finanszírozott összeg).  A Felek megállapodnak, 
hogy a Vevő a vételárnak a kezdő lízingdíjjal megegyező összegét oly módon fizeti meg, hogy a finanszírozott összeg folyósításával 
egyidejűleg a Lízingbevevő által fizetendő kezdő lízingdíjat  az  Eladóra engedményezi. A jelen engedményezési nyilatkozat egyúttal 
teljesítési utasításnak is tekintendő.  Felek megállapodnak, hogy amennyiben Eladó gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, úgy a 
vételárról eladói számlát állít ki, amelyen a Vevő által fizetendő vételár összegét a lenti beszámítás figyelembevételével állapítja meg. 
Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Lízingbevevő a lízingszerződésben meghatározott kezdő lízingdíj („önrész”) összegét – 
a lízingszerződésben foglalt engedményezés alapján – a Vevő Eladóval szembeni vételártartozása részbeni kiegyenlítéseként részére 
maradéktalanul megfizette, így amennyiben Vevő a vételár kezdő lízingdíj („önrész”) részlettel csökkentett összegét részére megfizeti, úgy 
a gépjárművön Vevő per-, teher- és igénymentes tulajdonjogot szerez.  
 
Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés az aláírásával érvényesen létrejön, a gépjármű tulajdonjog változása hatálybalépésének 
napja azonban:  
 
……………………………………………        
 
Amennyiben a gépjárműnek a Lízingbevevő – mint a Vevő által a gépjármű átvételére feljogosított személy – részéről való átvételére a 
jelen adásvételi szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül bármilyen okból nem kerül sor, úgy a Vevő jogosult a jelen szerződéstől 
elállni. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő jogosult a jelen adásvételi szerződéstől abban az esetben is elállni, ha Lízingbevevővel kötött 
lízingszerződéstől a Vevő jogszerűen eláll, vagy megtagadja annak teljesítését, vagy a lízingszerződés létre sem jön. Elállás esetén az 
eredeti állapotot kell helyreállítani, és az eredeti állapot helyreállításán túl a felek egymással szemben jelen szerződésből fakadóan 
semmiféle igényt, követelést nem támasztanak, kivéve amennyiben a Vevő elállására az Eladónak felróható okból kerül sor, ugyanis ebben 
az esetben az Eladó köteles megfizetni az ügylet meghiúsulásával kapcsolatosan a Vevő oldalán felmerült valamennyi kárt.  
 
3. Az adásvételi szerz ődés egyéb rendelkezései: 
 
A törzskönyv és a tulajdonjog átírás érdekében szükséges okiratok (forgalmi engedély) átadása-átvételére a jelen ügylet 
hatálybalépésének napján (lásd 2. pontban) kerül sor. 
A Felek megállapodnak, hogy tekintettel arra, hogy a gépjárműre vonatkozóan pénzügyi lízingszerződés kerül megkötésre, a gépjármű a 
Lízingbevevő ügyfél birtokába és használatába kerül ……… év ……….. hó ………..napján, mindaddig, amíg Vevő a hatályba lépett 
lízingszerződés alapján jogosult azt birtokába visszavenni. 
 
A gépjármű kilométer-számlálójának állása a birtokbavételkor: ……………… km. 

A Felek kijelentik, hogy a gépjármű kilométer-számlálójának állása Eladó nyilatkozata alapján került rögzítésre jelen szerződésben. 
 
Eladó kijelenti, hogy szavatol a gépjármű per-, teher-, és igénymentességéért, illetve azért, hogy harmadik személynek a gépjárművön 
nincs olyan igénye vagy joga, amely a Vevő korlátozástól mentes tulajdonszerzését akadályozná. Eladó a gépjármű hibátlan állapotáért 



szavatosságot vállal. A Felek a jelen adásvételi szerződés aláírásával megerősítik, hogy a Vevő a gépjárműre vonatkozóan semmilyen 
szavatossági vagy jótállási jogáról nem mondott le. 
 
4. A felek nyilatkozata: 
 
A felek kijelentik, hogy a gépjármű tulajdonjoga nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 
 
Eladó és Vevő kijelentik, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást Eladó a változástól számított 8 napon belül, míg Vevő 15 
napon belül a közlekedési igazgatósági hatóságnál bejelentik. 
 
Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés 
elmaradásának, illetve késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit (326/2011 (XII. 28.) Korm. rendelet 102 §). 
 
A Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
 
Dátum: ……………………………………… 
 
     
 
 
 
 
  
 …….......................................... ................................................... 
 Eladó MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 
   
 
 
Nyilatkozat   
 
Alulírott Lízingbevevő a fentieket elfogadom és tudomásul vettem. Egyúttal kijelentem, hogy a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező 
gépjármű valamint annak eladójának kiválasztása saját kockázatomra történt, abban a Vevő (mint Lízingbeadó) semmilyen formában nem 
működött közre. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a gépjármű birtokbavételét követő 5 napon belül írásban jelzem a vevőnek (mint Lízingbeadónak), 
amennyiben a jóváhagyási értesítőt nem vettem kézhez. Kijelentem továbbá, hogy elfogadom a Vevővel (mint Lízingbeadóval) való 
kifejezett megállapodásként, hogy amennyiben a gépjárművet birtokba veszem, és a birtokbavételt követő 5 napon belül a Lízingbeadó felé 
írásban nem jelzem, hogy a jóváhagyási értesítőt nem vettem át, úgy az a Ptk. 6:4.§ (4) bekezdése alapján a jóváhagyási értesítő 
átvételének elismerésére vonatkozó jognyilatkozatnak minősül.  
 
 
 

……………………………… 
               Lízingbevevő 
 
Tanú 1. Tanú 2. 
Név: Név:  
Lakcím: Lakcím:  
 
Aláírás: Aláírás: 

 


