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ZÁRTVÉG !PÉNZÜGYI!LÍZINGSZERZ"DÉS 
GÉPJÁRM RE 

(fogyasztó!javára)* 
 
A Lízingbeadó adatai: 
Euroleasing Zrt. (székhely: 1134 Budapest, L!portár u. 24., Cg.: 01-10-043384, adószám: 12238972-4-44, ÁFA csoport azonosító adószám: 17782672-5-44, 
ügyfélszolgálati cím: 1134 Budapest, L!portár u. 24., ügyfélszolgálati telefonszáma/fax: +361 345 2424 / +361 345 2446, ügyfélszolgálati e-mail cím: 
info@euroleasing.hu), továbbiakban mint Lízingbeadó,  
Közvetít! cégneve (amennyiben van): Euroleasing Zrt. Közvetít! levelezési címe: 1134 Budapest, L!portár u. 24. 
 
I. A Lízingszerz!dés adatai: 
1.!Lízingbevev#!személyes!adatai! 
Név: Dr. Minta Béla Neme: Férfi 
Állandó lakcím: 1134 Budapest, L!portár u. 24. Születési név: Minta Béla  
Anyja neve: Minta Klára Születési hely, id!: Budapest, 1980.01.01 
Állampolgárság: Magyar Személyi igazolvány típusa, száma: Új, 111111111  
Útlevél / vezet!i engedély száma: 111111111 /111111111 Lakcímkártya száma: 11111111 
Telefonszám: +3611111111  Bankszámlaszám: 11111111-11111111-11111111  
Levelezési cím: 1134 Budapest, L!portár u. 24. Lakóhely tulajdon viszony: Tulajdonos 
E-mail: mintabela@minta.hu Legmagasabb iskolai végzettség: Fels!fokú 
Családi állapot: N!tlen/Hajadon Munkaviszony típusa: Alkalmazott 
Közös háztartásban él!k: 1 f!  
2.!Lízingbevev#!munkahelyi!adatai! 
Munkáltató neve: Minta Kft Munkaviszony kezdete: 2000.01.01 
Munkáltató címe: 1111 Budapest, Minta utca 1 Munkáltató telefonszáma: +3611111111 

Munkáltató adószáma: 12238972-4-44 Ágazat: Szolgáltatás  
Beosztás: Szellemi 3 hónapnál rövidebb munkaviszony: Nem 
El!z! munkahely neve:  El!z! munkahely címe:  , 
El!z! munkaviszony kezdete, vége:  -  
3.!Lízingbevev#!jövedelmi!adatai 
A kérelmez! havi nettó jövedelme (Ft):  250.000 Ft Háztartás havi költségei (Ft): 50.000 Ft 
Háztartás összes további jövedelme (Ft): 0 Ft Havi törlesztések összege (Ft): 0 Ft 
4.!Lízingtárgy!adatok! 
Gyártmány és típus: NISSAN Juke Gépjárm" fajta: Személygépkocsi 
Eurotax kód: 56000000 Kor: Új 
Alvázszám: nem áll rendelkezésre Futott km: 0 km. 
Törzskönyvszám: Ügyletkötéskor még nem ismert Els! nyilvántartásba vétel:   
Rendszám: Ügyletkötéskor még nem ismert Bruttó ár: 6.000.000 Ft 
Átadás várható dátuma:  Számla különbözeti ÁFÁ-s? Nem  
Forgalmi engedély száma: Ügyletkötéskor még nem ismert   
5.!A!lízing!feltételei! 
A lízing jellege: Rögzített kamatozású forint alapú lízing Visszlízing: Nem 
Kezd! lízingdíj: 50,00%, 3.000.000 Ft Szerz!déskötési díj: 0 Ft 
Finanszírozott összeg: 3.000.000 Ft Törleszt! részletek száma: 48 
Lízingt!ke: 6.000.000 Ft Devizanem: HUF 
Els! törleszt! részlet esedékessége: 2022.02.04 Lízing lejárata: 2026.01.04 
Fizetési gyakoriság: 1 hó Futamid!: 48 hónap  
  
 

Törleszt !részlet!

sorszáma 
Megnevezés Esedékesség T kerész 

Kamat!és!

Rendelkezésre!

tartási!díj 

Törleszt !részlet!

összege 

1 Törleszt !részlet 2022.02.04 51.109 24.313 75.422 

2 Törleszt !részlet 2022.03.04 53.844 21.578 75.422 

3 Törleszt !részlet 2022.04.04 51.960 23.462 75.422 

4 Törleszt !részlet 2022.05.04 53.127 22.295 75.422 

5 Törleszt !részlet 2022.06.04 52.811 22.611 75.422 

6 Törleszt !részlet 2022.07.04 53.958 21.464 75.422 

7 Törleszt !részlet 2022.08.04 53.677 21.745 75.422 

8 Törleszt !részlet 2022.09.04 54.112 21.310 75.422 

9 Törleszt !részlet 2022.10.04 55.226 20.196 75.422 

10 Törleszt !részlet 2022.11.04 54.998 20.424 75.422 

11 Törleszt !részlet 2022.12.04 56.090 19.332 75.422 

12 Törleszt !részlet 2023.01.04 55.898 19.524 75.422 

13 Törleszt !részlet 2023.02.04 56.351 19.071 75.422 

14 Törleszt !részlet 2023.03.04 58.616 16.806 75.422 

15 Törleszt !részlet 2023.04.04 57.283 18.139 75.422 

16 Törleszt !részlet 2023.05.04 58.319 17.103 75.422 

17 Törleszt !részlet 2023.06.04 58.220 17.202 75.422 

18 Törleszt !részlet 2023.07.04 59.233 16.189 75.422 

19 Törleszt !részlet 2023.08.04 59.171 16.251 75.422 

                                                 
* FIGYELEM$!A!jelen!okirat!aláírásával!a!Lízingbevev#!60!napos!ajánlati!kötöttsége!beáll,!a!lízingszerz#dés!a!Lízingbeadó!általi!jóváhagyással!jön!létre!és!
lép!hatályba. 
 

 
 
���������������. 
 Dr. Minta Béla 
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20 Törleszt !részlet 2023.09.04 59.651 15.771 75.422 

21 Törleszt !részlet 2023.10.04 60.629 14.793 75.422 

22 Törleszt !részlet 2023.11.04 60.626 14.796 75.422 

23 Törleszt !részlet 2023.12.04 61.580 13.842 75.422 

24 Törleszt !részlet 2024.01.04 61.616 13.806 75.422 

25 Törleszt !részlet 2024.02.04 62.116 13.306 75.422 

26 Törleszt !részlet 2024.03.04 63.448 11.974 75.422 

27 Törleszt !részlet 2024.04.04 63.133 12.289 75.422 

28 Törleszt !részlet 2024.05.04 64.026 11.396 75.422 

29 Törleszt !részlet 2024.06.04 64.164 11.258 75.422 

30 Törleszt !részlet 2024.07.04 65.031 10.391 75.422 

31 Törleszt !részlet 2024.08.04 65.211 10.211 75.422 

32 Törleszt !részlet 2024.09.04 65.739 9.683 75.422 

33 Törleszt !részlet 2024.10.04 66.568 8.854 75.422 

34 Törleszt !részlet 2024.11.04 66.811 8.611 75.422 

35 Törleszt !részlet 2024.12.04 67.614 7.808 75.422 

36 Törleszt !részlet 2025.01.04 67.901 7.521 75.422 

37 Törleszt !részlet 2025.02.04 68.451 6.971 75.422 

38 Törleszt !részlet 2025.03.04 69.629 5.793 75.422 

39 Törleszt !részlet 2025.04.04 69.570 5.852 75.422 

40 Törleszt !részlet 2025.05.04 70.305 5.117 75.422 

41 Törleszt !részlet 2025.06.04 70.704 4.718 75.422 

42 Törleszt  részlet 2025.07.04 71.411 4.011 75.422 

43 Törleszt !részlet 2025.08.04 71.856 3.566 75.422 

44 Törleszt !részlet 2025.09.04 72.438 2.984 75.422 

45 Törleszt !részlet 2025.10.04 73.103 2.319 75.422 

46 Törleszt !részlet 2025.11.04 73.617 1.805 75.422 

47 Törleszt !részlet 2025.12.04 74.253 1.169 75.422 

48 Törleszt !részlet 2026.01.04 74.796 606 75.402 

 
 
 
Ügyleti kamatláb: 9,54% 
THM a teljes futamid!re számítva: 10,1%  
 
 
 
 
A lízingdíj törleszt! részletek esedékességének naptári napja: 4 
A Lízingbevev! által fizetend! teljes összeg: 3.620.236 Ft, mely nem tartalmazza az esetleges integrált CASCO és/vagy hitelfedezeti biztosítás díját, a 
hitelbiztosítéki nyilvántartás díját (7.000 Ft), és a jelen okirat keltekor a Hitelez! által ismert referencia kamatlábak illetve alkalmazandó árfolyamok 
figyelembevételével került megállapításra. 
 

A Felek megállapodnak, hogy a lízingszerz!dés hatálya az alábbiakban meghatározott feltételek szerint és id!pontban megsz"nik, amennyiben 
a Lízingbeadó részér!l a finanszírozási összeg folyósítására  a megsz"nési id!pontot megel!z!en nem került sor: 
Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 4 éves BIRS kamatfixing a szerz!déskötés naptári hónapjának utolsó napján vagy azt 
követ! bármelyik naptári hónap utolsó napján meghaladja a 4,6 %-ot, úgy a feltétel bekövetkeztét követ! naptári hónap 23. napján 0 órakor a 
szerz!dés hatálya automatikusan megsz"nik, hacsak a fenti megsz"nési id!pontot megel!z!en a finanszírozási összeg a Lízingbeadó által 
folyósításra nem került.  
A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevev!t, hogy a 4 éves BIRS mindenkori mértékér!l a Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/monetaris-
politika/penzpiaci-informaciok/referenciamutato-jegyzesi-bizottsag/birs internetes oldalán tájékozódhat. 
A Lízingbeadó felhívja továbbá a Lízingbevev! figyelmét arra, hogy a lízingszerz!dés hatályának megsz"nése esetén a Feleknek a 
lízingszerz!désb!l fakadó jogai és kötelezettségei (beleértve különösen a Lízingbeadó lízingbeadási kötelezettségét és a Lízingbevev! lízingdíj 
fizetési kötelezettségét is) megsz"nnek. 
Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank a naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan nem tesz közzé 4 éves BIRS kamatfixinget, úgy az azt 
megel!z! legutolsó naptári napra közzétett 4 éves BIRS kamatfixing az irányadó. 
 
6.!Biztosítási!feltételek! 
A Lízingbevev! az Általános Szerz!dési Feltételeknek megfelel! CASCO biztosítást az alábbiak szerint köti meg:  
Biztosítás típusa: Casco  Biztosítási alkusz: - Biztosítás köre: Teljes kör" 
 
 
 

 
 
II.!Általános!rendelkezések 
1. A Felek a jelen lízingszerz!dést abból a célból kötik, hogy azzal a 
Lízingbevev! megbízást adjon a Lízingbeadónak, hogy a Lízingbevev! saját 
felel!sségére és kockázatára kiválasztott I.4. pontban meghatározott 
gépjárm"vet megvásárolja, és arra zártvég" pénzügyi lízingszolgáltatást 
nyújtson Lízingbevev!nek. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen 
lízingszerz!dés futamideje, és így a lízingtárgyként szolgáló gépjárm" 
használatának id!tartama rövidebb, mint annak gazdasági élettartama. A 
Lízingbevev! lízingszerz!désb!l fakadó fizetési kötelezettségeinek 
maradéktalan teljesítésével megszerzi a gépjárm" tulajdonjogát. Jelen 
szerz!dés alapján a Lízingbeadó lízingbe adja, a Lízingbevev! pedig 
lízingbe veszi a Lízingbeadó tulajdonába kerül! I.4. pontban meghatározott 
gépjárm"vet (a továbbiakban: gépjárm"). 
2. A jelen lízingszerz!désben használt kifejezésekre változó kamatozású 
forint alapú lízing esetén �Általános Szerz!dési Feltételek forint alapú 

zártvég" pénzügyi lízingszerz!déshez gépjárm"re, gépre valamint egyéb 
berendezésre� elnevezés", rögzített kamatozású forint alapú lízing esetén 
az �Általános Szerz!dési Feltételek rögzített kamatozású forint alapú 
zártvég" pénzügyi lízingszerz!déshez gépjárm"re, gépre valamint egyéb 
berendezésre� elnevezés" szerz!déses okirat (a továbbiakban: ÁSZF) 
definíciói irányadóak. A továbbiakban lízingszerz!dés alatt a jelen okiratban, 
az ÁSZF-ben, valamint a Lízingbeadó mindenkori Általános 
Üzletszabályzatában foglaltak együttesen értend!ek.  
3. A jelen lízingszerz!dés I.5. pontjában meghatározott törleszt! 
részletek kamatösszegei változó kamatozású lízing esetén tájékoztató 
jelleg"ek. A fizetend! lízingdíj törleszt! részletek pontos összege a 
lízingszerz!dés, az annak részét képez! ÁSZF és a Lízingbeadó 
mindenkori Általános Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül 
megállapításra. 
4. A Felek megállapodnak, hogy a Lízingbevev! a harmadik törleszt! 
részlettel kezd!d!en a lízingszerz!désb!l fakadó kötelezettségeit 
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csoportos beszedési megbízás útján fizeti meg. A Felek 
megállapodnak, hogy annak érdekében, hogy a Lízingbeadó a 
harmadik lízingdíj törleszt! részletet már csoportos beszedési 
megbízás útján tudja beszedni, a Lízingbeadó az els! fizetési 
értesít!vel együtt megküldi Lízingbevev!nek a csoportos beszedési 
megbízás teljesítésére való felhatalmazó nyomtatványt. A 
nyomtatványt a Lízingbevev! kitöltve, és a terhelend! bankszámla 
tulajdonosa által szabályszer"en aláírva köteles a terhelend! számla 
vezetését végz! hitelintézethez benyújtani, vagy az adott hitelintézet 
által rendszeresített módon, a nyomtatványban szerepl!vel azonos 
adattartalommal csoportos beszedésre érvényes megbízást adni a 
kézhezvételt!l számított 15 napon belül. Amennyiben a Lízingbevev! a 
fentieket elmulasztja, vagy a megadott csoportos beszedési 
felhatalmazást visszavonja, és ezzel a csoportos beszedési megbízás 
útján való teljesítést meghiúsítja, úgy a Lízingbeadó az Általános 
Üzletszabályzata vonatkozó hirdetményében meghatározott díj 
felszámítása mellett készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt (postai 
csekket) küld a Lízingbevev!nek. Abban az esetben, ha a törleszt! 
részletek beszedésére csoportos beszedés útján a Lízingbevev!nek 
nem felróható technikai okból kifolyólag nem kerülhet sor, és emiatt 
Lízingbeadó a Lízingbevev!nek készpénz-átutalási megbízást küld, 
annak rendelkezésre bocsátásáért Lízingbeadó díjat nem számít fel. A 
teljesítés id!pontja a pénzösszegnek a Lízingbeadó fenti 
bankszámláján történ! jóváírásának napja. A Lízingbevev! köteles 
gondoskodni arról, hogy a jelen lízingszerz!désb!l fakadó esedékes 
tartozásainak megfizetéséhez szükséges összeg a csoportos 
beszedési megbízással érintett bankszámlán az esedékesség 
id!pontját megel!z! napon rendelkezésre álljon.   
Jelen szerz!dés aláírásával a Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevev!t 
arról, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Lízingbeadó között létrejött külön 
szerz!dések alapján a jelen jogviszonyba a Lízingbeadó finanszírozó 
partnere, az MKB Bank Nyrt. a szerz!dés fennállása alatt a Lízingbeadó 
jogutódjaként beléphet, valamint a Lízingbeadó Lízingbevev!vel 
szembeni követelésén az MKB Bank Nyrt. javára az MKB Bank Nyrt. és 
a Lízingbeadó külön szerz!déssel követelést terhel! zálogjogot 
alapítottak. Az MKB Bank Nyrt. és a Lízingbeadó a közöttük létrejött 
szerz!dés(ek)ben megállapodtak abban, hogy a zálogjog alapításáról a 
Lízingbevev! részére külön értesítés nem kerül kiküldésre, a Felek 
jelen pontban foglaltakat tekintik a Ptk. 5:111 §(1) bek. szerinti 
értesítésnek és a (2) bek. szerinti teljesítési utasításnak. A 
Lízingbevev! a fentieket tudomásul veszi és kijelenti, hogy a teljesítési 
utasításnak megfelel!en a jelen szerz!désb!l fakadó kötelezettségét, 
vagyis a lízingdíjak törlesztését a kezd! lízingdíj kivételével a 
Lízingbeadónak az MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-43799033-
00003285 számú bankszámlaszámra köteles teljesíteni. A Lízingbevev! 
a kétszeres fizetés veszélyével teljesíthet a fent megjelölt 
bankszámlától eltér! bankszámla számra. A Lízingbevev! tudomásul 
veszi, hogy ezen fizetési rendelkezést érvényesen módosítani csak az 
MKB Bank Nyrt. hozzájárulásával lehet. 
5. A lízingszerz!dés lejárata az I.5. pontban kerül meghatározásra. 
6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen okirat aláírásával a 
Lízingbevev! lízingszerz!dés megkötésére vonatkozó 60 napos 
ajánlati kötöttsége áll be. A lízingszerz!dés a Lízingbeadó általi 
jóváhagyási értesít!vel jön létre és lép hatályba, melyr!l a Lízingbeadó 
a hitelmin!sítés alapján önállóan dönt. A Lízingbevev! a jelen okiratba 
foglalt ajánlatához a szerz!dés Lízingbeadó általi jóváhagyásáig vagy 
annak elutasításáig kötve van.  A Lízingbevev! a jelen okiratban 
rögzített szerz!déses ajánlatától az aláírást követ! 60. napon minden 
további nyilatkozat nélkül mentesül, amennyiben a szerz!dést addig az 
id!pontig a Lízingbeadó a jóváhagyási értesít!vel el nem fogadja, vagy 
azt korábban el nem utasítja. Az ajánlat alóli mentesülés kiterjed a 
Lízingbevev! által esetlegesen igénybe vett integrált CASCO 
biztosításra is. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Lízingbevev! 
külön okirat kitöltésével integrált CASCO biztosítást vesz igénybe, úgy 
az is kizárólag a lízingszerz!dés jóváhagyásával lép hatályba. 
Amennyiben az integrált biztosítás bármilyen egyéb okból nem lép 
hatályba, úgy az a jelen lízingszerz!dés hatálybalépését nem érinti. A 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Lízingbevev! külön csatlakozási 
nyilatkozat megtételével (írásban történ! csatlakozás esetén a 
szolgáltatást nyújtó biztosítók által rendszeresített a csatlakozási 
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, telefonon felkínált csatlakozás 
esetén a rögzített telefonbeszélgetés során szóban tett csatlakozási 
nyilatkozattal) hitelfedezeti biztosítást vesz igénybe, úgy az is kizárólag 
a lízingszerz!dés jóváhagyásával lép hatályba. Amennyiben a 
hitelfedezeti biztosítás bármilyen egyéb okból nem lép hatályba, úgy az 
a jelen lízingszerz!dés hatálybalépését nem érinti.   
7. Lezárási díj 
7.1. Amennyiben a lízingszerz!dés az eredeti futamid! lejártát 
megel!z!en nem a Lízingbevev! általi el!törlesztés miatt sz"nik meg, 
úgy - hacsak jogszabály kógens (attól eltérést meg nem enged!) 
rendelkezése eltér!en nem rendelkezik - a Lízingbeadó jogosult az 
alábbi lezárási díj felszámítására.  
a lezárási díj mértéke az eredeti finanszírozott összeg 4,00 %-a, de 
minimum 50.000 Ft, ha a lezárás a szerz!dés hatálybalépését követ! 36 
hónapon belül történik, egyéb esetben az eredeti finanszírozott összeg 
2,00 %-a, de minimum 25.000 Ft; 
7.2. Amennyiben a lízingszerz!dés az eredeti futamid! lejártát 
megel!z!en a Lízingbevev! általi el!törlesztés miatt sz"nik meg, úgy a 

lezárási díj összege 10.000,- Ft. 
7.3. Rögzített kamatozású forint alapú lízing esetén a Lízingbevev! a 
II.7.1. és II.7.2. pontban foglalt lezárási díjon felül az id! el!tti 
lezárással kapcsolatosan felmerül! közvetlen objektív 
költségtérítésként a refinanszírozó hitelintézet által a Lízingbeadó felé 
felszámított el!törlesztési díj összegét is köteles megfizetni.  
8. A Lízingbevev! minden esetben élhet a részleges vagy teljes 
el!törlesztés jogával, melyre vonatkozó igényét a Lízingbeadó által 
rendszeresített nyomtatványon jogosult bejelenteni az ÁSZF-ben 
meghatározott szabályok szerint. A részleges el!törlesztés nem 
eredményezi a futamid! változását, ebben az esetben a hátralév! hiteldíj és 
a törleszt! részletek t!ke része kerülnek arányosan csökkentésre. 
 
III.!Egyéb!rendelkezések 
1. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával felmenti titoktartási 
kötelezettsége alól a gépjárm"vel vagy a Lízingbevev!vel kapcsolatos 
adatot nyilvántartó adatkezel!t, így különösen a kötelez! gépjárm" 
felel!sség biztosítási vagy CASCO biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítót, 
MABISZ-t, az illetékes adóhatóságot, és egyéb adatkezel!t a Lízingbeadó 
vagy írásbeli megbízottja által el!terjesztett, a gépjárm"vel kapcsolatos 
írásbeli információkérés esetére. 
2. A Lízingbevev! jelen szerz!dés aláírásával visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen szerz!dés hatálya a 
Lízingbeadó általi felmondás miatt megsz"nik, úgy a központi gépjárm" 
nyilvántartásból illetve a gépjárm" forgalmi engedélyéb!l a Lízingbevev!t 
mint üzembentartót minden további nyilatkozat nélkül töröljék. 
3. Felek rögzítik, hogy Lízingbeadó a Lízingbevev! jelen szerz!dés I. 
Fejezetében meghatározott személyes adatait részben törvény (A 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel!zésér!l és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. Pmt., illetve a központi 
hitelinformációs rendszerr!l szóló 2011. évi CXXII. tv. KHR tv.) el!írásai 
alapján, részben Lízingbevev! önkéntes hozzájárulása alapján kezeli 
4. A Lízingbevev! felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a jelen szerz!déssel 
kapcsolatos banktitoknak min!sül! információkat, így különösen a tartozás 
egyenlegét, a Lízingbeadó nevében a jelen szerz!dés megkötésekor eljáró 
meghatalmazottnak valamint a Lízingbevev! tartozásáért kezességet vállaló 
kezesnek kiadja. 
5. A Lízingbevev! büntet!jogi felel!ssége tudatában kijelenti, hogy a jelen 
szerz!désben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelenti továbbá a 
Lízingbevev!, hogy tudomása szerint a jelen szerz!dés I.3. pontjában 
megjelölt nettó jövedelmei után az el!írt közterhek levonásra kerültek. 
6. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával hozzájárul, hogy a 
Lízingbeadó a Lízingbevev! által benyújtott személyes adatokat, bemutatott 
okmányokat, továbbá arcképet vagy aláírást a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO 
Elszámolásforgalmi Zrt. útján, vagy egyéb más törvényes úton ellen!rizze 
az aktuális ügylet során. Amennyiben a Lízingbevev! az Infotv. 21. § (1) 
bekezdése alapján adatletiltási jogot érvényesített, úgy a Lízingbevev! jelen 
nyilatkozatával eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására. 
7. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával tudomásul veszi a 
Lízingbeadó alábbi figyelemfelhívó tájékoztatását: 
A változó kamatozású lízingkonstrukciók esetében a lízing 
devizanemére irányadó pénzpiaci kamatok változhatnak. Kedvez!tlen 
irányú kamatváltozás növelheti a törleszt! részletek összegét.  
8. A lízingszerz!dés I.5. pontjában meghatározott teljes hiteldíj mutató 
(THM) az alábbi feltételekkel került megállapításra: 
a) a finanszírozási összeget azonnal folyósítottnak kell tekinteni; 
b) a THM számítás során az el!re nem ismert változó kamatot, és jöv!beli 
díjváltozást az utolsó ismert kamat és díj figyelembevételével változatlannak 
kell tekinteni a futamid! végéig; 
c) a lízingszerz!dés a futamid! alatt a szerz!dés szerint kerül teljesítésre. 
9. A Lízingbeadó javasolja a Lízingbevev!nek, hogy a jelen lízingszerz!dés 
megkötésénél vegye figyelembe a törleszt! részlet esetleges jöv!beni 
növekedését, illetve a lízing kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el, 
továbbá a lízingszerz!dés aláírása el!tt fontolja meg a háztartása teljes 
tehervisel! képességét, vegye figyelembe a háztartásában él!k jövedelmi 
helyzetét, eladósodottságát és a leend! adóssággal összefügg! tehervisel! 
képességét is. 
10. A Lízingbeadót felügyel! hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1054 
Budapest, Szabadság tér 8-9.). A Lízingbeadó a Magyar Nemzeti Bank 
mellett m"köd! Pénzügyi Békéltet! Testület határozatának, vagy más, 
peren kívüli jogvita rendezésére vonatkozó eljárásnak nem vetette alá 
magát. 
11. Tekintettel arra, hogy a Lízingbevev! a lízingtárgy szállítóját saját 
kockázatára választja ki, ezért a Lízingbevev! tudomásul veszi és 
elfogadja az alábbiakat: 
amennyiben a lízingtárgy szállítója a Lízingbeadó felé utóbb a 
lízingtárgyról kiállított számlát korrigálja (így különösen azért mert az 
eredeti számla téves ÁFA tartalommal, vagy regisztrációs 
adótartalommal, stb. került kiállításra), és a Lízingbeadó emiatt saját 
számláját a Lízingbevev!vel szemben korrigálni kénytelen vagy jóváíró 
számla mellett új számlát kénytelen kibocsátani, úgy a Lízingbevev! 
ezen korrigált illetve jóváíró és új számlát befogadja és kijelenti, hogy a 
számla fenti szükségszer" korrekciójából fakadó következményekért a 
Lízingbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. A korrekciós 
illetve jóváíró és új számla a Lízingbevev! székhelyére/lakcímére vagy 
levelezési címére történ! megküldéssel válik kézbesítetté. 
12. A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevev! figyelmét arra, hogy a jelen 
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szerz!dés egy másolati példányát a gépjárm" használata során tartsa 
magánál illetve a gépjárm"ben. 
13. A Felek a jelen szerz!désb!l fakadó vagyonjogi jogvitákra � hacsak 
a peres eljárás kizárólagos illetékesség alá nem esik � az általános és 
vagylagos illet!ség" bíróságok mellett nem kizárólagos jelleggel 
kikötik a pertárgy értékét!l függ!en a Budapesti II. és III. Kerületi 
Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék alávetésen alapuló 
illetékességét is. 
14. Amennyiben a Lízingbevev! a lízing fedezetéül szolgáló gépjárm"re 
vonatkozó integrált CASCO biztosítás megkötésér!l rendelkezett, úgy 
hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a banktitok körébe tartozó, a lízing 
fedezetéül szolgáló gépjárm"re megkötött integrált CASCO biztosítási 
szerz!dés teljesítéséhez szükséges adatait az integrált CASCO biztosítási 
szolgáltatást nyújtó biztosítótársaság részére, valamint az integrált CASCO 
biztosítás megkötésekor alkuszként eljáró Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. 
részére átadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy fenti társaságok az átadott 
adatokat nyilvántartsák és kezeljék. Amennyiben a Lízingbevev! a 
Lízingbeadó által fenntartott csoportos hitelfedezeti biztosításhoz 
csatlakozott, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a banktitok körébe 
tartozó, a lízinghez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítási 
szerz!dések teljesítéséhez szükséges adatait a CARDIF Biztosító ZRt., a 
CARDIF Életbiztosító ZRt. részére, valamint az Eurorisk Biztosítási Alkusz 
Kft. részére átadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy fenti társaságok az 
átadott adatokat nyilvántartsák és kezeljék.  
15. Amennyiben a Lízingbevev! integrált CASCO megkötésér!l 
rendelkezett, úgy a Lízingbevev! elfogadja, hogy az integrált CASCO 
biztosítási szerz!dés alapján fizetend! biztosítási díjat a Lízingbeadó a 
törleszt! részletekkel együtt beszedje. A Lízingbevev! vállalja, hogy az 
integrált CASCO biztosítás díját a rendszeres törleszt! részletekkel együtt 
megfizeti a Lízingbeadóhoz. Amennyiben a Lízingbevev! a Lízingbeadó 
által fenntartott csoportos hitelfedezeti biztosításhoz csatlakozott, úgy a 
Lízingbevev! elfogadja, hogy a hitelfedezeti biztosítási szerz!dés alapján 
fizetend! biztosítási díjat a Lízingbeadó a Lízingbevev!re áthárítja. A 
Lízingbevev! vállalja, hogy a Lízingbeadó által rá áthárított biztosítási díjat a 
rendszeres törleszt! részletekkel együtt megfizeti a Lízingbeadónak. A 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint áthárított biztosítási díj közvetített 
szolgáltatás ellenértékének min!sül.  
16. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerz!dés hatálybalépése 
esetén az ÁSZF, valamint a Lízingbeadó mindenkor hatályos Általános 
Üzletszabályzata a szerz!dés tartalmává válnak, és a Felek közötti 
jogviszonyra irányadóak lesznek. A Felek megállapodnak, hogy 
jogviszonyukra els!dlegesen a jelen szerz!dés, másodlagosan az 
ÁSZF, harmadlagosan a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat 
rendelkezései az irányadóak. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés 
aláírásával elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót, az ÁSZF-et 
valamint az Általános Üzletszabályzatot a szerz!déskötést megel!z!en 
elolvasta, megértette, az azokban foglaltakat magára nézve 
kötelez!nek elfogadja, és azok egy példányát átvette. 

17. Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával meger!síti, hogy annak 
rendelkezései számára világosak, érthet!ek, kérdéseire a Lízingbeadó 
képvisel!jét!l teljes kör" és kimerít! tájékoztatást kapott, továbbá a 
lízingszerz!dés egy eredeti példányát átvette. 
18. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 
lízingszerz!dés tárgyát képez! gépjárm" kiválasztásában a Lízingbeadó 
semmilyen formában nem m"ködött közre. 
19. A Lízingbevev! tudomásul veszi a Lízingbeadó tájékoztatását, hogy 
a jelen lízingszerz!déssel létrejött lízingügylet a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (HBNY tv.) 
rendelkezései szerint a Lízingbeadó nyilatkozatával a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba rögzítésre kerül, melynek el!feltétele, hogy a 
Lízingbevev! is a nyilvántartás regisztrált felhasználója legyen. A 
fentiekre tekintettel a Lízingbevev! kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben még nem regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásnak, úgy a jelen okirat aláírását követ! 5 munkanapon 
belül saját költségére a jelen okiratban rögzített adataival azonos 
tartalommal a HBNY tv. vonatkozó rendelkezései szerint regisztrál és 
regisztrációját  érvényesíti, és ezek megtörténtér!l  a Lízingbeadót 
tájékoztatja. Amennyiben a Lízingbevev! a fenti kötelezettségét 
önhibájából elmulasztja, úgy az ÁSZF-ben meghatározott kötbér 
fizetésére köteles. 
20. A Lízingbevev! a jelen szerz!dés aláírásával vállalja, hogy a 
gépjárm" birtokbavételét követ! 5 napon belül írásban jelzi a 
Lízingbeadónak, amennyiben a jóváhagyási értesít!t nem vette kézhez 
vagy az abban foglaltakat vitatja. Lízingbevev! kifejezetten úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a gépjárm" birtokbavételét követ! 5 
napon belül a fentieket a Lízingbeadó felé írásban nem jelzi, úgy az a 
Ptk. 6:4.§ (4) bekezdése alapján a jóváhagyási értesít! átvételének és 
az abban foglaltak tudomásul vételének elismerésére vonatkozó 
jognyilatkozatnak min!sül. 
21. A Lízingbevev! a jelen lízingszerz!dés aláírásával elismeri, hogy a 
Lízingbeadóval megkötésre kerül! jelen lízingszerz!dés közvetítése során, 
a közvetít!i tevékenység megkezdése el!tt részletes írásbeli tájékoztatást 
kapott a közvetít! cégnevér!l székhelyér!l, levelezési címér!l, a felügyeleti 
hatóságáról, a felügyeleti nyilvántartásáról, továbbá arról, hogy a közvetít! a 
Lízingbeadó képviseletében jár el, közvetít!i díjazásról, hiteltanácsadás 
nyújtásáról, a  közvetít!vel kapcsolatos panasz kezelésér!l, a Pénzügyi 
Békéltet! Testület igénybevételér!l, és kijelenti, hogy a tájékoztatást 
tudomásul vette. 
22. A Lízingbevev! a jelen lízingszerz!dés mint ajánlat aláírásával 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a hitelkérelem elbírálásának 
eredményér!l, annak esetleges elutasításáról, és amennyiben az 
elutasításra a KHR igénybevétele alapján került sor, a KHR igénybevétele 
során történ! adatátadás eredményér!l, valamint a KHR jellemz!ir!l az 
eljáró közvetít! útján adjon a Lízingbevev! részére tájékoztatást. 

 
2022.01.04 
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Lízingbeadó:!Euroleasing Zrt.  Lízingbevev#:!Dr.!Minta!Béla 

   
 
 
FIGYELEMFELHÍVÓ!NYILATKOZAT 
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem a Lízingbeadó arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a lízingszerz!désnek a I.5., II.3., II.4., II.5., II.6., 
II.7., III.7., III.11., III.13., III. 16., III.19. és III.20. pontjaiban foglalt, továbbá változó!kamatozású! forint!alapú! lízingszerz#dés!esetén a lízingszerz!dés 
részét képez! ÁSZF Általános Rendelkezéseinek, továbbá I.1., I.3., I.5., I.7., II.2., II.3., II.7., II.11., III/A.7., III/A.8., III/A.9., III/A.19., III/A.20., IV.3., V.2., V.3., 
V.4., V.5., V.6., V.7., V.8., V.9., VI.2., VI.3., VI.4., VI.5., VI.6., VI.8., VI.10., VIII.1., VIII.4., X.1., X.2., X.5., X.8., X.9., X.12., X.13. pontjaiban foglalt, rögzített!
kamatozású!forint!alapú!lízingszerz#dés!esetén a lízingszerz!dés részét képez! ÁSZF Általános Rendelkezéseinek, továbbá I.1., I.3., I.5., I.7., II.2., II.3., 
II.7., II.11., III/A.7., III/A.8., III/A.9.,III/A.19., III/A.20., IV.3., V.2., V.3., V.4., V.5., V.6., V.7., V.8., V.11., VI.2., VI.3., VI.4., VI.5., VI.6., VI.8., VI.10., VIII.1., VIII.2., 
X.1., X.2., X.5., X.8., X.9., X.12. valamint X.13. pontjaiban foglalt, kiemelt bet"típussal szedett rendelkezései lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, a 
szokásos szerz!déses gyakorlattól, illetve az általunk esetlegesen korábban alkalmazott szerz!déses feltételekt!l. A! fent! hivatkozott! rendelkezéseket!
kifejezetten elfogadom. 
 
 

.................................................. 
Lízingbevev#:!Dr.!Minta!Béla 

  
 
NYILATKOZAT!FOGYASZTÓI!TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEKR"L 
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadom, hogy a Lízingbeadó illetve képvisel!je által számomra átadott �Általános! tájékoztató! a!
hitelszerz#dést! megel#z#en�! elnevezés" tájékoztatóban meghatározott költségeket, díjakat tartalmazó szerz!déses feltételek a Lízingbeadót a 
lízingszerz!désb!l ered! f!kötelezettség ellenszolgáltatásán felül további pénzbeli követelésre jogosítják. 
 
 
 
 

.................................................. 
Lízingbevev#:!Dr.!Minta!Béla 

 
  
El!ttünk, mint tanúk el!tt: 
Els! tanú  Második tanú  
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Aláírás: ................................................. Aláírás .................................................. 

Olvasható név:  Olvasható név:  

Cím:  Cím:  
 
 
A gépjárm" eladója a jelen záradék aláírásával elismeri, hogy a jelen szerz!désben foglaltakat tudomásul veszi. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben a jelen 
szerz!dés jóváhagyását a Lízingbeadó elutasítja, vagy az a II.6. pont rendelkezései szerint nem lép hatályba, vagy a gépjárm" Lízingbevev! általi átvétele 
el!tt hatályát veszti, úgy a gépjárm" átvett vételárának esetlegesen a Lízingbeadó által fizetett részét haladéktalanul visszafizeti az Lízingbeadónak. Kijelenti 
továbbá Eladó, hogy az ügylet fentiek szerinti meghiúsulása miatt a Lízingbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. (Visszlízing esetén nem 
szükséges aláírni.) 
 
 
Kelt, 2022.01.04   

�������������� 
Eladó 

 
 

Magánszermély!aláíró!esetén: 
 
Els! tanú  Második tanú  
Aláírás: ................................................. Aláírás .................................................. 

Olvasható név: �������������.. Olvasható név: �������������.. 

Cím: �������������.. Cím: �������������.. 

 

 

 


