
  

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 
 

Alulírott Szállító - ezúton elismeri, és cégszerű aláírásával igazolja, hogy a(z) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. Lízingbevevő (székhely: 

..........................................................................................................) továbbiakban Ügyfél 

- megrendelt … db ……………………………………………… típusú, ………………………………… alvázszámú lízingtárgyat, és 

- a megrendeléssel összefüggésben összesen ………………………… Ft előleget/foglalót teljesített az alábbiak 

szerint: 

-  készpénz befizetéssel …………………….. Ft, …………………………napján 

-  banki átutalással ………………………Ft, ……………………….napján 

-  beszámítással ………………………..Ft, ………………………napján 

- A fent részletezett lízingtárgy vételára ………………………. Ft. 

Kijelentem továbbá, hogy tudomással bírok arról, hogy a fent megjelölt gépjármű vételárából ………………… Ft összeg 

az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője által kiállított támogatói okirat alapján állami támogatásból kerül 

részemre megfizetésre. Kijelentem, hogy amennyiben részemre az állami támogatás bármilyen okból részben vagy 

egészben nem kerül folyósításra, úgy az elmaradt támogatásból fakadó vételárkülönbözet iránti igényemet kizárólag 

közvetlenül az Ügyféllel (Lízingbevevővel) szemben érvényesítem, az Euroleasing Zrt.-vel szemben minden, ezzel 

kapcsolatos igényemről lemondok. 

A lízingtárgy vételáráról a Szállító az Euroleasing Zrt. (1134 Budapest, Lőportár u. 24.), mint Lízingbeadó részére 

állít(ott) ki számlát. A számla ellenértékét az előlegként/foglalóként, a szerződéskötési díjként befizetett összeg 

valamint a folyósítandó állami támogatás erejéig a Szállító az Euroleasing Zrt. részéről teljesítettnek tekinti, így az 

Euroleasing Zrt. részéről - az Ügyfél egyéb rendelkezése hiányában – a Szállítónak fizetendő összeg: 

……………………….. Ft, azaz 

……………………………………………………………………………………………………………………… forint. 

 



  

 

Az Ügyfél által teljesített összeg és az állami támogatás a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között kezdő lízingdíjként 

illetve szerződéskötési díjként kerül elszámolásra. 

Kelt, ................................., 20... …………………………… hó ….. napján 

 

…………………………………… 

                    Szállító 

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………… (Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:………………………………………., 

székhely: …………………………………………………..) mint Ügyfél, jelen nyilatkozat aláírásával a fentieket tudomásul veszem, 

és kijelentem, hogy Szállító részére az előleget/foglalót illetve szerződéskötési díjat a fentiek szerint megfizettem. 

 

Kelt, ………………………., 20 ………………………....….hó …….napján 

 

 

 

 

……………………………………. 

      Ügyfél 

 

Egyéni vállalkozó esetén:  

Név:  

Nyilvántartási száma:  

  



  

 

 

Kiegészítés pénzügyi lízingszerződéshez 

elektromos gépjármű  állami támogatással történő beszerzéséhez 

 

amely létrejött az Euroleasing Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24., Cg.: 01-10-043384, adószám:12238972-2-44, 

ügyfélszolgálati cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 24., ügyfélszolgálati telefonszáma/fax: +361 345 2424 / +361 345 2446, 

ügyfélszolgálati e-mail cím: info@euroleasing.hu), továbbiakban mint Lízingbeadó, 

másrészről Név: …………………………………………………………… (székhely/lakcím: ………………………………………………………………………….; 

Adószám: ……………………………..; Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:………………………………………., Egyéni vállalkozó esetén: Anyja 

neve: ……………………………………….; Születése helye, ideje: ……………………, ……………) 

mint Lízingbevevő (a továbbiakban: Lízingbevevő) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal: 

 

1. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük a mai napon ………………………………….. iktatószámú pénzügyi lízingszerződés 

jött létre az alábbiakban meghatározott lízingtárgy (továbbiakban: lízingtárgy) finanszírozására (a továbbiakban: lízingszerződés). 

Tekintettel a lízingszerződésre a Lízingbeadó vállalta, hogy a lízingtárgyat külön szerződéssel megrendeli/megvásárolja annak 

szállítójától kizárólag abból a célból, hogy azt a Lízingbevevőnek lízingbe adja. 

 

2. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Lízingbevevő a lízingtárgy beszerzéséhez igénybe kívánja venni az alábbi állami 

támogatást: 

 

Az állami támogatás megjelölése: 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.  E-AUTO-2021 / GT  azonosítójú, Pályázati kiírása „Elektromos gépjármű beszerzésének 

támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére” tárgyában (a továbbiakban: Pályázati kiírás). 

A lízingtárgy meghatározása: 

Gyártmány és típus: ……………………………………………………….. 

A lízingtárgy egyedi azonosítója: ……………………………………….. 

A lízingtárgy gyártási éve: ……………………………………………….. 

 

3. A Lízingbeadó kijelenti, hogy …………………………… napján kézhez vette az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjének 

………………….. számú Támogatói Okiratát, mely szerint Lízingbevevő ……………………………… Ft állami támogatásra jogosult (a 

továbbiakban: állami támogatás). A Lízingbevevő kijelenti, hogy jogosult az állami támogatás összegének a lízingtárgy 

beszerzéséhez való felhasználására. 

 

4. A Felek megállapodnak, hogy az állami támogatás igénybevételére tekintettel a lízingszerződést az alábbi rendelkezésekkel 

egészítik ki: 

 

4.1. A Felek megállapodnak, hogy az állami támogatás összege a Lízingbevevő által fizetendő kezdő lízingdíj részét képezi, 

melyet az állami támogatás dokumentációjában meghatározott engedményezési szerződéssel fizet meg. A Felek 

megállapodnak, hogy amennyiben az állami támogatás folyósítására nem, vagy nem teljes összegben kerül sor, úgy a 

Lízingbevevő köteles erről a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni, egyúttal 

köteles a különbözetet ugyanezen határidőig a lízingtárgy szállítójának saját forrásból megfizetni, és fizetés megtörténtét a 

Lízingbeadónak igazolni. 

 



  

 

4.2. A Felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő köteles a lízingtárgyra teljeskörű casco biztosítást kötni és fenntartani, azzal, 

hogy a casco biztosítási kötvénybe rögzíteni kell, hogy biztosítási esemény miatti forgalomból való kivonás esetén a biztosítási 

összeget az állami támogatás kamatokkal növelt összegéig az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. mint támogató részére kerüljön 

megfizetésre. A biztosítási összeg fennmaradó része vonatkozásában a Lízingbeadó biztosítotti/társbiztosítotti jogosultságai 

a lízingszerződés rendelkezései szerint fennmaradnak. 

 

4.3. Lízingbevevő kijelenti, hogy a Pályázati kiírás keretében igényelt támogatási összeg NEM éri el a 20 000 000 Ft-ot, A Felek 

megállapodnak, hogy amennyiben a lízingtárgy esetleges visszavételére és annak értékesítésére kerül sor, úgy a Lízingbeadó 

jogosult az értékesítés bevételéből a támogatás kamatokkal növelt összegét közvetlenül az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-

nek, vagy az általa megjelölt személynek megfizetni. 

 

4.4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen kiegészítésben foglalt lízingbevevői kötelezettségek megszegése a lízingszerződés 

Lízingbeadó általi azonnali hatályú felmondási okának minősül. 

 

A jelen szerződés-kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a lízingszerződés rendelkezései változatlanul irányadóak. 

Amennyiben a lízingszerződésben és a jelen szerződés-kiegészítésben rögzített feltételek eltérnek, úgy ez utóbbi rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Dátum: ……………………………. 

  

 

.................................................. 

 

  

 

 

................................................. 

Lízingbeadó: Euroleasing Zrt.  Lízingbevevő:  

Egyéni vállalkozó esetén: 

                      Név:  

                      Nyilvántartási száma:  

   

FIGYELEMFELHÍVÓ NYILATKOZAT 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem a Lízingbeadó arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a jelen Kiegészítésnek (Kiegészítés pénzügyi 

lízingszerződéshez elektromos gépjármű állami támogatással történő beszerzéséhez) a 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. pontban kiemelt betűtípussal szedett 

rendelkezései lényegesen eltérnek a szokásos szerződéses gyakorlattól, illetve az általunk esetlegesen korábban alkalmazott szerződéses feltételektől. 

A fent hivatkozott rendelkezéseket kifejezetten elfogadom. 

 

.................................................. 

Lízingbevevő 

 

Egyéni vállalkozó esetén:  

Név: 

Nyilvántartási száma: 
 


