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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING 

 
EUTN/020/231002 SZÁMÚ SZERZŐDÉSHEZ. 

 
 
A Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2051 

Biatorbágy, Rozália park 1), a cégjegyzékbe a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 13-10-040959 cégjegyzékszámon 
bejegyzett, 2007. december 18. napján alapított pénzügyi vállalkozás. 
 
A Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

2013. évi CCXXXVII.  törvény – a továbbiakban Hpt. 3. § (1) bekezdés c) pontja valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény LIX. fejezete szerinti pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatásra a Magyar Nemzeti Bank E-I-963/2007 
számú határozata alapján jogosult nyújtani. 
 
 
1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 

 
1.1. A Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zrt. mint lízingbeadó - a továbbiakban, mint 

Lízingbeadó - valamint ügyfele, a lízingbevevő és – továbbiakban, mint Lízingbevevő (Lízingbeadó és 
Lízingbevevő a továbbiakban együtt, mint Felek) között létrejött, egy vagy több gépjárműre - a továbbiakban, mint 
Gépjármű - megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésre - a továbbiakban, mint Lízingszerződés - és az 
ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re - a továbbiakban, mint Biztosítéki Szerződés -, a Felek ellenkező 
értelmű írásbeli megállapodása hiányában,a jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban, mint ÁSZF - 

az irányadóak. 
 
1.2. Az egyes pénzügyi lízing ügyletekre elsősorban a Lízingszerződés rendelkezései az irányadóak. Azokban a 

kérdésekben, amelyeket a Lízingszerződés nem szabályoz az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF-ben 
sem szabályozott kérdésekben a Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zrt. 

Üzletszabályzatának – a továbbiakban, mint Üzletszabályzat – rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az egyes 
dokumentumok között ellentmondás merülne fel, úgy az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

 
1.3. Az Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Biztosítéki Szerződés a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
1.4. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az 

abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy a jelen ÁSZF egy példányát átvette. 
 
1.5 A Lízingbeadó az adattovábbítással, adatkéréssel kapcsolatosan az ÁSZF szempontjából azt is ügyfélnek tekinti, 

aki a Lízingszerződéssel kapcsolatosan a Lízingbeadó részére kérelmet nyújt be. 
 
2. A Lízingszerződés célja és hatálya 
 

2.1.  A Lízingbeadó a Gépjárművet a Lízingbevevő megbízása szerint a Lízingszerződésben meghatározott Szállítótól – 
a Lízingszerződés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-kereskedéstől, illetve 
amennyiben a gépjármű-kereskedés megbízottként jár el, a megbízótól – a továbbiakban, mint Szállító - 
megvásárolja kizárólag azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésben meghatározott feltételekkel, 
rendeltetésszerű használatra lízingbe adja, a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén a Lízingszerződés 
szerinti maradványértéket megfizető Lízingbevevő részére tulajdonba adja. A használatba adással a Lízingbevevő: 

 
a.)  viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, 
b.)  a hasznok szedésére jogosulttá válik, 
c.)  viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), 
d.)  kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben kikötött határozott idő lejártával a lízingdíj teljes 

tőketörlesztő és kamattörlesztő részét, valamint a szerződésben kikötött maradványértéket megfizesse, 
és a Gépjármű felett tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő a Gépjármű tulajdonjogát nem szerzi 
meg, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a 
lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, szerződés szerinti árával azonos -, valamint 
kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. 

 
A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművet a jelen ÁSZF 3.3. és 3.4. pontjaiban foglaltak 
szerint rendeltetésszerű használatba veszi, és a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi, a 8.1. pontban 
nevesített fizetési kötelezettségének minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz. 
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2.2. A Lízingszerződés a Felek aláírásával, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lép hatályba: 
 

a.) a Lízingszerződés és annak elválaszthatatlan részét képező mellékletei (Fizetési Ütemezés, ÁSZF, 
Üzletszabályzat, Biztosítéki szerződés) az érintett Felek által megfelelően alá lettek írva és ezek 1-1 
eredeti példányát a Lízingbeadó kézhez vette; 

b.) a Biztosítéki Szerződés(ek) érintett Felek általi jogszerű aláírása megtörtént és ezen szerződés(ek) 
hatályba is léptek, a Biztosítéki Szerződés(ek) 1-1 eredeti példányát és a hatályba lépésükről szóló 
igazolást a Lízingbeadó kézhez kapta; Biztosítéki Szerződések különösen:  készfizető kezesi nyilatkozat, 
tartozás elismerő nyilatkozat, azonnali beszedési megbízás, óvadéki szerződés; 

c.) az Adásvételi Szerződés minden érintett által megfelelően aláírt eredeti példányát a Lízingbeadó kézhez 
kapta; 

d.) az önerő (első lízingdíj) és a szerződéskötési díj Lízingbevevő általi megfizetése megtörtént és az erről 
szóló igazolást a Lízingbeadó kézhez kapta, 

e.) a Lízingbevevő az 5.4. pontban foglalt hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztrációs 
kötelezettségének, valamint a regisztrációs díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, és az ún. 
azonossági nyilatkozat megtételére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz. 

 
2.3. A Lízingbeadó jogosult az általa aláírt Lízingszerződéstől elállni az alábbiakban felsorolt esetekben: 
 

a.) A Biztosítéki Szerződést a szerződő felek bármelyike a szállítói számla kifizetésének napjáig, vagy ha a 
Gépjármű átadása ennél korábbi időpontra esik, akkor ezen időpontig nem írja alá. 

b.) A Szállító által kiállított (alvázszámot és motorszámot is tartalmazó) eredeti előleg- vagy végszámlát és 
adásvételi szerződést, továbbá – kizárólag használt Gépjármű megbízási szerződés alapján történő 
adásvétele esetén – a megbízási szerződést a Lízingbeadó a Gépjármű átadás-átvételét követő 2. 
munkanapig nem kapja kézhez. 

c.) A Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott összegű önerőt (első lízingdíjat) a Lízingbeadó vagy 
a Szállító, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott részére a szállítói 
számla kifizetésének napjáig, vagy ha a Gépjármű átadása ennél korábbi időpontra esik, akkor ezen 
időpontig nem fizeti meg. 

d.) A Lízingbevevő az általa elfogadott és a Lízingbeadóhoz benyújtott Lízingszerződésben meghatározott 
mértékű szerződéskötési díjat - a továbbiakban, mint Szerződéskötési díj - a Szállító, illetve – megbízási 

szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott részére a szállítói számla kifizetésének napjáig, 
vagy ha a Gépjármű átadása ennél korábbi időpontra esik, akkor ezen időpontig nem fizeti meg. 

e.) A Lízingszerződés biztosítására a Lízingbeadó által esetileg előírt Biztosítéki Szerződés (pl. készfizető 
kezességi) a szállítói számla kifizetésének napjáig, vagy ha a Gépjármű átadása ennél korábbi időpontra 
esik, akkor ezen időpontig nem lép hatályba. 

f.) A Gépjárművet a Lízingbevevő használatba vette azt megelőzően, hogy a Lízingbeadó a Gépjármű 
vételárát kifizette, és a Gépjárműben a használat következtében értékcsökkenést eredményező kár 
keletkezett. 

g.) Amennyiben a Gépjármű használt, azt a Szállító importból szerezte be, és a Gépjármű vonatkozásában 
az illetékes okmányiroda az Adásvételi szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónapon belül nem állította 
ki azt a forgalmi engedélyt, amely alapján sárga rendszám igényelhető, vagy amely tartalmazza a 
gépjármű „végleges, fehér” rendszámát. A Lízingbevevő kijelenti, hogy elállás esetén lemond arról, hogy 
a Lízingbeadóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen. 

h.) A Lízingbeadó jogosult továbbá elállni a 3.7. pontban meghatározott esetben. 
i.) A Lízingbeadó jogosult továbbá elállni abban az esetben is, ha a Lízingbevevő nem adja meg az 5.4. pont 

szerinti hozzájáruló nyilatkozatát a Lízingbeadó nyilatkozatának hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
valóbejegyzéséhez, , illetve nem teljesíti a pont szerinti kötelezettségeit. 

j) Lízingbevevő a Lízingbeadó részére nem igazolja a 7. pont szerinti Biztosítások megkötését, illetve nem 
adja át Lízingbeadó részére a Nyilatkozatot. 

 
2.4.  A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi jogszabályból eredő és 

szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A lízing futamidejének a vége megegyezik a 
Lízingszerződés hatályának megszűnésével. 

 
2.5 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a 

Lízingszerződés hatálybalépésének időpontjával. A Lízingbevevő kamatfizetésének kezdő időpontja (futamidő 
kezdete) alapesetben a szállítói számla szerinti „Teljesítés időpontja” (a Lízingtárgy birtokbavételének napja). 
Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingtárgy Lízingbevevő általi birtokbavételét megelőzően a szállítói számla alapján 
fizetést teljesít a Szállító részére, ebben az estben előfinanszírozás valósul meg, aminek esetén a Lízingbeadó 
jogosult a szállítói számla kifizetésének napját tekinteni a futamidő kezdetének, így a Lízingbevevő kamatfizetési 
kötelezettsége is ezen időponttól áll fenn. Az előfinanszírozás kamata megegyezik az ügyleti kamat mértékével és 
legkésőbb az első Lízingdíjjal együtt esedékes. 
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3. A Szállító és a Gépjármű kiválasztása; beszerzés, átadás-átvétel, üzembe helyezés 
 

3.1.  A Szállítót a Lízingbevevő saját felelősségére választja ki. A Lízingbeadó – a Lízingszerződésre vonatkozó ajánlat 
Lízingbevevő által történő elfogadását és írásbeli megerősítését követően - megköti a Lízingbevevő által 
kiválasztott Szállítóval az adásvételi szerződést. A Lízingbevevő az Adásvételi Szerződést aláírásával látja el 
annak igazolásául, hogy az abban foglaltak mindenben megfelelnek igényeinek. Lízingbevevő tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a Szállítóval a Lízingbeadó a szerződéskötést bármely okból nem kívánja, úgy bármelyik fél 
elállhat a szerződéstől. A Lízingbeadót ebben az esetben kártérítési kötelezettség a Lízingbevevővel szemben 
nem terheli. 

 
A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet a Szállító bizományosként 
értékesíti, a Lízingbeadó a bizományosi szerződésben foglaltakért, illetve a bizományosi jogviszonyból eredő 
kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, 
hogy amennyiben az adásvétel a Lízingszerződés egyedi részében meghatározott Megbízott közvetítésével jön 
létre, a megbízási szerződésben foglaltakért, illetve a megbízási jogviszonyból eredő kötelezettségekért a 
Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

 
3.2.  A Gépjárművet a Lízingbevevő saját felelősségére, megfelelő gondossággal és a Lízingbeadó által nem ismert 

igényei szerint választja ki, és jelöli meg a Lízingbeadónak megvételre. A Gépjármű tulajdonságait – így különösen 
a Gépjármű gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és egyéb feltételeit – kizárólag a Lízingbevevő 
határozza meg. Ennek megfelelően a Lízingbeadó nem vállal felelősséget a Gépjármű tulajdonságaiért, így 
különösen a Lízingbevevő által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért. 

 
3.3.  A Gépjármű – a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában – közvetlenül a Lízingbevevőnek kerül átadásra. 

A Lízingbevevő a Lízingbeadó nevében, mint annak a Lízingszerződés alapján felhatalmazott képviselője köte les 
saját költségére az átvételt megelőzően a Gépjárművet mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, a Gépjármű 
sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni, valamint minden, 
az üzembe helyezés és a Gépjármű üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet elvégezni, így különösen 
próbautat tenni. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával elfogadja, hogy a Gépjármű rendeltetésszerű 
működésével tisztában van. A Lízingbevevő mindezek elmaradására a Gépjármű átadás-átvételét követően nem 
hivatkozhat. 

  
  A Gépjármű átadás-átvételének együttes feltételei: 
 

a) a Lízingszerződés jelen ÁSZF 2.2. pontjának megfelelő hatályba lépése megtörtént; 
b) a Lízingbeadó által a jelen ÁSZF 7. fejezetében előírt biztosítás(ok) megkötése és hatálybalépése, 

valamint az erről szóló igazolások Lízingbeadó általi kézhezvétele megtörtént; 
c) az Okmányiroda által átvett (aláírással és pecséttel ellátott) kérvény – a továbbiakban, mint 

Okmányirodai Kérelem - eredeti példányát a Lízingbeadó visszakapta, 

d) a Lízingbeadó kézhez vette a Gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolatát, melyben 
üzembentartóként a Lízingbevevő, míg tulajdonosként a Lízingbeadó kerül feltüntetésre került; 

e) használt gépjármű esetén a nagy „A” vagy kis „a” minősítésű eredetvizsgálati lap és a független 
márkaszerviz által kiállított gépjármű állapotfelmérő lap eredeti példányait a Lízingbeadó kézhez vette; 

f.) előfinanszírozás esetén, a Szállító által a Lízingbeadó nevére és székhelyére kiállított, a Gépjármű pontos 
adatait és azonosítóit, valamint a teljes vételárat és a pénzügyi rendezést tartalmazó számla eredeti 
példányának Lízingbeadó általi kézhezvétele megtörtént. 

g.) Lízingbevevő a Lízingbeadó részére nem igazolja a 7. pont szerinti Biztosítások megkötését, illetve nem 
adja át részére a Nyilatkozatot. 

 
3.4.  A Lízingbevevő a Gépjármű átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles – a Lízingbeadó által 

meghatározott formában – átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitölteni, és azt maga aláírni (cég esetén cégszerűen), 
illetve a Szállítóval vagy – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízottal aláíratni. A 
Lízingbevevő köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, valamint a forgalmi engedély másolatát 
a Lízingbeadónak vagy a Lízingszerződést a Lízingbeadó nevében aláíró személynek haladéktalanul, de 
legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül eljuttatni. A Lízingbeadó a 2.2 pontban felsorolt feltételek, illetve a 2.3 
pontban foglalt feltételek megvalósulása esetén, ideértve az Adásvételi szerződés, az eredeti előleg- vagy 
végszámla, kizárólag használt Gépjármű esetén a megbízási szerződés és az átadás-átvételi jegyzőkönyv eredeti 
példányának átvételét követően haladéktalanul köteles a vételárat a Szállítónak az Adásvételi Szerződésben 
megjelölt bankszámlaszámra átutalni. 
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3.5.  Az átadás-átvétellel, valamint a Gépjármű átíratásával kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevőt 
terheli. 

 
A Lízingbevevő köteles viselni minden, a Lízingszerződéssel összefüggő, a Magyarországon már meglévő vagy a 
jövőben felmerülő adót, vámot, illetéket, engedélyezési költséget, vagy hatóság által kivetett fizetési 
kötelezettséget, illetőleg minden egyéb költséget. Ennek megfelelően a Lízingbevevő köteles viselni a 
tulajdonszerzéssel felmerülő vagyonszerzési (átírási) illetéket, valamint minden ezzel kapcsolatos díjat és 
költséget. A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződéssel kapcsolatban felmerülő adók, vámok, illetékek, illetve 
egyéb költségek bejelentésével és teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket a megfelelő határidőben megtenni és 
azok teljesítését a Lízingbeadó részére igazolni. 

 
3.6. Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült és a jegyzőkönyv aláírását gátló 

körülményeket és hiányosságokat a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadóval és a Szállítóval vagy – 
megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízottal írásban közölni, valamint a Gépjármű 
Adásvételi Szerződés szerinti – szerződésszerű – átadásával kapcsolatos minden intézkedést a Szállítóval / 
Megbízottal szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek elmaradásából eredő valamennyi kárért a 
Lízingbevevő felel. 

 
3.7.  Amennyiben a Szállító vagy – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott neki felróható 

okból több mint 20 (húsz) nappal túllépte az általa vagy a közvetítésével a Gépjárműre kötött Adásvételi 
Szerződésben, illetve – kizárólag Adásvételi Szerződés hiányában – a szállítói számlán „Teljesítés időpontja”-ként 
vállalt szállítási határidőt, a Lízingbeadó – ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában – jogosult a 
Lízingszerződéstől és az Adásvételi Szerződéstől elállni, amely esetben a Lízingbeadóval szemben semmilyen 
követelés nem támasztható. 

 
3.8.  Tekintettel arra, hogy a Gépjárművet, a Szállítót és – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a 

Megbízottat a Lízingbevevő választotta ki, a Lízingbeadó nem felel a Szállító / Megbízott nem szerződésszerű 
teljesítéséért, így különösen a Szállító / Megbízott késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné 
válásáért, valamint hibás teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan a Gépjármű származásában, 
műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért. A 
Szállító, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott késedelmes teljesítése, 
hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén a Lízingbevevő az Adásvételi Szerződésben rögzített feltételek 
szerint köteles eljárni (pl.: kötbér érvényesítése). 

 
3.9.  Amennyiben a Szállítónak és/vagy a Megbízottnak felróható okból a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a Szállító / 

Megbízott a teljesítést a Lízingszerződés Feleinek fel nem róható okból megtagadja, úgy a Lízingbeadó szabadul 
a Lízingszerződésben foglalt kötelezettségei alól, és a Lízingszerződés megszűnik. 

 
Amennyiben a Szállító és/vagy a Megbízott a Lízingszerződés Felei valamelyikének felróható okból, jogszerűen 
tagadja meg a teljesítést, úgy a teljesítés megtagadásáért felelős Fél köteles megtéríteni a másik Felet ebből 
eredően ért valamennyi kárt. 

 
3.10. Tekintettel arra, hogy a Gépjármű kiválasztásában a Lízingbeadó nem működött közre, így a Szállító bármely 

szerződésellenes magatartása miatti kártérítési (beleértve a termékfelelősségre vonatkozó szabályokat is), 
szavatossági és jótállási igényt a Lízingbevevőt, a Szállító vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személy 
felé közvetlenül jogosult és köteles haladéktalanul az alábbiak szerint érvényesíteni, ilyen igények teljesítéséért a 
Lízingbeadót semmilyen felelősség nem terheli. 

A Felek megállapodnak, hogy a szavatossági és jótállási jogok körében a Lízingbevevő a kijavítás és az 
árleszállítás iránti igényét közvetlenül a Szállítóval szemben köteles érvényesíteni, a kicserélést a saját nevében, 
de a Lízingbeadó javára követelheti, továbbá az elállási jogot a Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes 
írásbeli hozzájárulása alapján gyakorolhatja. 

A fentiekre tekintettel a Lízingbevevő tudomásul veszi, és kijelenti, hogy lemond a Lízingbeadó elleni – a Szállító 
késedelme, nem teljesítése, illetve hibás teljesítése miatti - igényérvényesítés jogáról. 

Az induló lízingdíjat (önrészt) és a szerződéskötési díjat a Lízingbevevő a Lízingszerződésben foglaltak szerint a 
Lízingbeadónak, vagy a Lízingbeadó ekkénti rendelkezése esetén a Szállítónak köteles megfizetni.  

 
3.11. A Lízingbevevőnek a Szállító és/vagy a Megbízott teljesítésével kapcsolatos bármely kifogása a Lízingszerződést, 

az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti, kivéve, ha a Lízingszerződés kifejezetten másként 
rendelkezik. 

 
 



 

SCANIA FINANCE MAGYARORSZÁG ZRT.  Hatályos: 2018.10.19 -TŐL 
ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 5 / 16 

 

4. A Gépjármű tulajdonjoga 
 

4.1.  A Gépjármű tulajdonjoga a Lízingszerződés teljes futamideje alatt a Lízingbeadót illeti meg. Amennyiben a 
Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tett, – az ÁSZF 4.5. pontjában meghatározott feltételek szerint – a Lízingszerződésben 
meghatározott maradványérték megfizetésével a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. 

 
4.2.  A Gépjárművet a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, és a Gépjármű amortizációját a Lízingbevevő számolja 

el. 
 
4.3.  A Gépjármű átvételét megelőzően a Lízingbevevő a Lízingbe adó által részére kiállított Okmányirodai kérelem 

alapján – saját költségén - eljár az illetékes hatóságnál a Gépjármű forgalmi engedélyére és törzskönyvére 
vonatkozó előírt hatósági bejegyzések és hatósági regisztrációk elvégeztetése ügyében. A törzskönyv – letétként 
– a teljes futamidő során a Lízingbeadó birtokában marad. A Lízingszerződés futamideje alatt a forgalmi engedély 
elvesztését, eltűnését, megsemmisülését a Lízingbevevő haladéktalanul köteles írásban jelezni a Lízingbeadónak, 
és – a Lízingbeadó meghatalmazása alapján – a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély 
fentiek szerinti tartalommal való kiállításáról, és az új forgalmi engedély fénymásolatának a Lízingbeadó részére 
történő átadásáról. 

 
Amennyiben a maradványértéket a Vevő az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, akkor a tulajdonjogot nem 
szerzi meg, és a Lízingbevevő 8 (nyolc) napon belül köteles a Gépjárművet rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
a Gépjármű normál elhasználódásának megfelelő állapotban a Lízingbeadó birtokába adni. A Gépjármű 
visszaadás-kori állapotának felmérése (a rendeltetésszerű használat ellenőrzése és a normál elhasználódást 
meghaladó használat mértékének megállapítása) érdekében a Lízingbeadó jogosult szakvéleményt kérni a 
Gépjármű javítását végző bármely Márkaszerviztől, amelynek eredményét a Lízingbevevő elfogadja. Amennyiben 
a szakvéleményben megállapított forgalmi érték kisebb, mint a maradványérték, akkor a különbség összegét a 
Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felhívása és számlája alapján megfizetni. 

 
4.4.  A Gépjármű tulajdonjogának a Vevő által történő megszerzése esetén a Lízingbeadó – a maradványérték 

bankszámláján történő jóváírását követően – biztosítja a Vevőnek a tulajdonjog törléséhez és az új törzskönyv 
kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi a törzskönyvet a Vevő részére. 

 
 
5. A hitelbiztosítéki nyilvántartás 

 

5.1. A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Ptk. 6:410. § (2) bekezdésének rendelkezései értelmében 
köteles a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a 2013. évi CCXXI. törvény rendelkezései alapján a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. A hitelbiztosítéki 
nyilatkozatok megtételére legkorábban 2014. március 24. napján van lehetőség a 18/2014. (III.13.) KIM rendelet 
értelmében. 
 

5.2. A lízingbeadás tényének bejegyzésére irányuló nyilatkozata tartalmazza: a Lízingbevevő és a Lízingbeadó 1. 
természetes személy esetén: családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, születési 
idejét, lakcímét,2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén: elnevezését, székhelyét és 
azonosító adatait (cégjegyzékszámát és adószámát, vagy nyilvántartási számát és a nyilvántartást vezető bíróság, 
hatóság megnevezését és adószámát, nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószámát); a Lízingbevevő 
képviseletében eljáró képviselőnek az a) pont 1. alpontjában megjelölt adatait; a Gépjármű megjelölését, 
(alvázszámát). 
 

5.3. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, a hitelbiztosítéki rendszer erre 
szolgáló felületén bárki, azonosítás nélkül betekinthet a Lízingbevevő elnevezésének, adószámának (természetes 
személy esetén a személy nevének, születési időpontjának és anyja nevének) megadásával. 
 

5.4. Tekintettel arra, hogy hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként 
nyilvántartásba vett személy és csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személlyel 
szemben lehet tenni, a Lízingbevevő vállalja, hogy az erre rendszeresített adatlap kitöltésével kezdeményezi 
regisztrációját, a regisztrációs díjat vállalja megfizetni, valamint a regisztrációs kérelemben közölt adatok 
valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozóan ún. azonossági nyilatkozatot tesz. Az erre nyitva álló 
határidő a Lízingszerződés megkötésétől számított 5nap. A Lízingbevevő köteles továbbá a 2013. évi CCXXI. 
törvény szerinti hozzájáruló nyilatkozatot megadni a Lízingbeadó nyilatkozatának hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
történő bejegyzéséhez. 

 
5.5. A bejegyzés(ek) a Lízingbeadó írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem módosíthatóak.  
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6. A Gépjármű üzemeltetése, használata, karbantartása; a kárveszély viselése 
 

6.1. A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt – a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve - kizárólagos joggal 
jogosult birtokolni és használni a Gépjárművet, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy harmadik személy 
számára akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogait a Lízingbeadó 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a Gépjárműre vonatkozó 
biztosítási szerződés bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz a Gépjármű használatával összefüggésben, 
például, de nem kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt 
a Lízingbevevő köteles betartani. 

 
6.2. Amennyiben a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a 

Lízingbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követően megszűnik a Gépjármű birtoklására, használatára és 
hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Lízingbeadó vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjárművet a 
Lízingbevevőtől birtokba venni és a Lízingbevevő költségén és veszélyére a Lízingbeadó által meghatározott helyre 
szállítani, ahol a Lízingbeadó megbízottja a Lízingbevevő veszélyére és költségviselése mellett tárolja. A 
Lízingbevevő jelen pontban foglalt esetben sem mentesül a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek 
teljesítése alól tekintettel arra, hogy a saját érdekkörében felmerülő okból nem tudja a Gépjárművet használni. 

 
6.3. A Lízingbevevő a Gépjárművet saját költségén és kockázatára üzemelteti, gondoskodik annak rendeltetésszerű 

működéséről, és fizeti a Gépjármű birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és fenntartásával járó valamennyi 
költséget, ideértve az ezekkel kapcsolatban felmerülő összes közterhet is. A Lízingbevevő köteles gondoskodni a 
Gépjármű kezelési utasításában, vagy az Adásvételi Szerződésben foglaltak betartásáról, és a szükséges 
vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, valamint az előírt hatósági engedélyek (pl.: hatósági, munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, környezetvédelmi, közegészségügyi és tűzbiztonsági engedélyek) beszerzéséről. 

 
6.4.  A Lízingbevevő köteles a Gépjármű szükséges műszaki felülvizsgálatáról illetve a Gépjármű egyéb rendszeres 

karbantartásáról (állagmegóvásáról) gondoskodni, és a Gépjármű esetleges meghibásodása esetén annak 
javítását haladéktalanul elvégeztetni.  

 
6.5.  A Gépjárművön történő bármilyen, a szokásos karbantartás körét meghaladó, illetve a Gépjármű jellegét 

megváltoztató átalakítás (pl. gázüzemre történő átállítás, oktatás, sport céljára történő átalakítás) kizárólag a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. 

 
6.6.  A Lízingbeadó bármikor jogosult a Gépjármű állapotának és használatának ellenőrzésére. A Lízingbevevő a 

Gépjárművel, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni.  
 

Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevő köteles a hiányosságot megszüntetni, így 
különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani, illetve a Gépjármű 
rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerződésnek megfelelő használatát megszüntetni, és köteles továbbá a 
Lízingbeadót a hiányosságból eredően esetlegesen ért károkat haladéktalanul megtéríteni. 

 
6.7.  A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli a Gépjárművel 

összefüggésben a kárveszélyt, amely kiterjed a Gépjármű által okozott, és a Gépjárműben felmerült valamennyi 
kárra. A Lízingbevevő így a Lízingbeadóval szemben felel különösen, de nem kizárólag 
• a külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörben felmerült okból eredő kárért, 

ideértve kifejezetten a  következményi károkért fennálló felelősséget, 
• a Gépjármű bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, 

megsemmisüléséért, 
• a Gépjármű által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért, 
• a Gépjármű nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából eredő károkért, 
• a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, 
• azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhető, 
• a Gépjármű üzemeltetőjeként a veszélyes üzem működéséből származó károkért. 

 
A Gépjárművel kapcsolatos kárveszély a Gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyv által igazolt átvételének 
pillanatában száll át a Lízingbevevőre. 

 
 
6.8.  Amennyiben a lízing futamideje alatt a Gépjárműre harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást vezetne, 

zár alá venné, forgalmi engedélyét bevonná, vagy a Lízingbeadó jogait bármely más módon sértené, illetve 
veszélyeztetné, úgy a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót erről haladéktalanul értesíteni, s a veszély elhárítására 
saját költségén minden tőle elvárhatót megtenni. 
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7.  A Gépjármű biztosítása 
 

7.1. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet, illetve annak teljes és extra felszereltségét (amennyiben van ilyen) a 
Lízingszerződés teljes időtartamára teljes körű casco-biztosítási és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
fedezet alá vonni, és az így megkötött biztosítási szerződéseket (a továbbiakban: Biztosítás) a Lízingszerződés 
teljes időtartamára változatlan szövegezéssel hatályban tartani. A Biztosítás bármely okból történő, bármilyen 
tartalmú változása esetén (többek között, de nem kizárólagosan a feltételek módosításakor, a biztosító társaság 
személyében bekövetkező változáskor (...)) – a változáshoz a Lízingbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása 
szükséges. A teljes körű kárbiztosítási szerződésben a kártérítés mindenkori kizárólagos jogosultja 
(„Kedvezményezettje”) mint érdekelt személy a Lízingbeadó. 

 
A jelen pontban foglalt szabályozástól való bármilyen eltérés kizárólag a Lízingbeadó előzetes, szerződéses vagy 
egyéb írásos engedélyével érvényes. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy vagy érdekelt személyként, vagy 
társbiztosítottként, vagy egyéb módon – így különösen a biztosítási szerződés (kötvény, ajánlat) záradékkal történő 
ellátása révén a Lízingbeadó – mint a Gépjármű tulajdonosa – kizárólagosan (azaz más személy nem jelölhető 
meg) - az érdekelt fél pozícióját kell, hogy betöltse a biztosítási jogviszonyban. A Lízingbevevő tudomásul veszi, 
hogy amennyiben – a Lízingbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával – a Gépjárműre nem köt Biztosítást, a 
Gépjárművel kapcsolatos minden kárt viselni köteles, továbbá a Lízingbeadó felé is ezen kárból eredően kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. a Lízingszerződés alapján fennálló tartozásai erejéig. A Lízingbevevő köteles a 
Biztosítással kapcsolatos minden körülményről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni. 

 
7.2.  A Lízingbevevő – amennyiben a Lízingbeadó az adott Lízingszerződéshez nem ír elő kötelező biztosítási 

módozatot és/vagy biztosítót – jogosult választani a Lízingbeadó által megjelölt biztosítási alkusz és a biztosítók 
által kidolgozott, a Lízingbeadó által is elfogadott biztosítási ajánlatok közül. A Lízingbeadó a Biztosítással 
kapcsolatos elvárásait a Nyilatkozatban rögzíti. A Lízingbeadó a Nyilatkozattól eltérő tartalmú biztosítás kötésére 
nem jogosult. 
A Lízingbevevő köteles a választott biztosító előírásainak, szabályzatainak, illetve a vállalt kötelezettségeinek a 
mindenkori betartására. A Lízingbevevő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a biztosító a szerződés 
alapján fennálló kötelezettségét teljesítse. A Lízingbevevő köteles a biztosító egyedi előírásainak megfelelően a 
Gépjárművet megfelelő lopás elleni védelemmel ellátni.  

 
 

A Lízingbeadó fenntartja a jogot, hogy a Biztosítás módosítását írja elő abban az esetben, ha az megítélése szerint 
részére kedvezőtlen feltételeket tartalmaz. 

 
7.3.  A Biztosítással kapcsolatos téves, pontatlan adatszolgáltatásból származó minden következmény a Lízingbevevőt 

terheli. 
 
7.4.  A Biztosítással kapcsolatos összes költség (beleértve többek között, de nem kizárólagosan a biztosító által előírt 

feltételek, kötelezettségek betartásával kapcsolatos költségeket) és az önrészesedés kizárólag a Lízingbevevőt 
terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a Lízingbeadó – a Lízingbevevőnek felróható okból – a Lízingbevevő helyett 
fizeti meg (különösen, de nem kizárólag a Lízingbevevő késedelmes díjfizetése esetén), úgy a Lízingbevevő 
köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a Lízingbeadó részére 
megfizetni. A Lízingbeadó által megfizetett biztosítási díj(ak) után a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére 
késedelmi kamatot fizetni, amely mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg. 

 
7.5.  A Gépjárművel összefüggő káresemény (a továbbiakban: Káresemény) bekövetkezése esetén a Lízingbevevő a 

Káreseményről köteles haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül 
tájékoztatni a biztosítót (kárbejelentés), a biztosítási szerződésben meghatározott módon eljárni, gondoskodni a 
kárfelmérésről, és egyidejűleg mindezekről írásban tájékoztatni a Lízingbeadót. A Lízingbevevő a Biztosítással 
kapcsolatos eljárásban – ide nem értve a kárbejelentés és a kárfelmérés eseteit – a Lízingbeadó külön írásbeli 
felhatalmazása alapján köteles intézkedni, de egyebekben is köteles mindent haladéktalanul megtenni a 
Lízingbeadó érdekeinek érvényesítése érdekében. 

 
A Biztosítással összefüggő bárminemű, így különösen a biztosító kártérítésével kapcsolatos vita esetén – mind a 
peren kívüli eljárások, egyezségek, mind a peres eljárások során – a Lízingbevevő jogosult és köteles eljárni - a 
Lízingbeadó egyidejű tájékoztatása mellett. 

 
A Káresemény miatt a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben semminemű követelést nem támaszthat, a 
Káresemény következtében – így különösen a Biztosítással kapcsolatos eljárással összefüggésben – felmerülő 
minden költség, hátrány és felelősség a Lízingbevevőt terheli. 
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A Biztosítás alapján járó kártérítés jogosultja a Lízingbeadó, ideértve a Biztosítás hiánya esetén fennálló fizetési 
kötelezettségeket is (többek között, de nem kizárólagosan MABISZ, már szerv, személy fizetési kötelezettségét 
is). 

 
7.6. A Gépjármű javításának időtartama alatt, illetve totál-, és lopáskárok esetén a jelen ÁSZF 11. fejezetében 

meghatározott elszámolás elkészítéséig a Lízingbevevő köteles a Lízingszerződésben megállapított minden 
fizetési kötelezettségeinek esedékességkor és maradéktalanul eleget tenni. 

 
7.7. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján 

helyreállíthatónak minősíti, úgy a Lízingbevevő köteles a Gépjármű javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag 
megóvásáról, haladéktalanul gondoskodni. 

 
Helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén, amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában 
a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a Lízingbevevő köteles a Gépjárművet saját költségén helyreállítatni 
(javíttatni) azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani, és a jelen ÁSZF 10. fejezetében 
foglaltak szerint eljárni. 

 
A helyreállítás kizárólag a biztosító által jóváhagyott Márkaszervizben történhet. Amennyiben a Lízingbevevő a 
javíttatást nem ilyen Márkaszervizben végezteti, úgy az ebből eredő összes költség és felelősség őt terheli.  

 
A Lízingbeadó a részére folyósított kártérítési összeget a Lízingbevevő részére átadhatja, amennyiben a 
Lízingbevevő a kárt rendezte, illetve a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben a lízingszerződésből eredően 
tartozása nem áll fenn.  

 
7.8. Amennyiben a biztosító a Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totálkárnak 

minősíti, úgy a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, a 
Lízingbeadó által megjelölt Márkaszervizbe szállítani. 

 
A roncs értékesítésének joga, és az értékesítésből befolyó összeg a Lízingbeadót illeti meg. A Biztosító által 
megállapított roncsérték és kártérítési összeg figyelembevételével a Lízingbeadó az ÁSZF 11. fejezete alapján 
elszámolást készít. A Lízingbeadó az eladás során felmerült költségeinek megtérítését a Lízingbevevőtől – az 
ÁSZF 11. fejezete alapján készített elszámolás során – követelheti. 

 
7.9. Lopáskár esetén a Lízingbevevő köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben 

meghatározott határidőn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. A 
Lízingbevevő a feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb 
2 (kettő) munkanapon belül eljuttatni a Lízingbeadó részére. A feljelentés illetve a kárbejelentés elmulasztásáért a 
Lízingbevevő felelős. 

 
Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely, a Lízingbevevőnek felróható okból megtagadja, az ebből eredő 
minden következmény és felelősség a Lízingbevevőt terheli. 

 
Amennyiben a Gépjármű felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a Lízingbevevő 
köteles a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 (kettő) munkanapon belül 
a Lízingbeadónak és a Biztosítónak megküldeni. A kárrendezés csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító 
általi kézhezvételével lehetséges. A kártérítés biztosító által a Lízingbeadónak történt megfizetését követően a 
Lízingbeadó elszámolást készít az ÁSZF 11. fejezete szerint. 

 
7.10. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, a 

Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani, és a jelen ÁSZF 10. fejezetében foglaltak szerint eljárni. Ez 
utóbbi rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. 

 
7.11. Amennyiben a Lízingbeadó, mint társbiztosított, illetve kedvezményezett feltüntetése, illetve annak joghatásaival 

kapcsolatos jogérvényesítés nem lehetséges (azaz a biztosítási esemény esetén az összeg 
visszakövetelhetetlenül nem a Lízingbeadó részére kerül kifizetésre és teljesítésre), úgy a biztosítási szerződés 
alapján bármely jogcímen kifizetésre kerülő összegre a Felek – külön megállapodással - zálogjogot alapítanak, 
amely zálogjogosultja a Lízingbeadó. A követelés elzálogosítása esetére a Lízingbeadó a befolyt összeget – a 
külön megállapodás alapján - óvadékként kezeli. 

 
 
8. A lízingdíj és egyéb fizetési kötelezettségek 
 

8.1. Fizetési kötelezettségnek minősül minden, a Gépjárművel és a Lízingszerződéssel összefüggésben felmerülő díj, 
költség, így különösen, de nem kizárólag a lízingdíj, a kezelési költség, a maradványérték, a késedelmi kamatok, 
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a Gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, a biztosítási díjak, illetve a Gépjárművel és a 
Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség, kivéve a Szállítónak fizetendő – a Lízingbevevő 
által a Szállító részére megfizetett első lízingdíj összegével csökkentett – vételárat. 

 
8.2. A Lízingbevevő minden a Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a Lízingszerződésben 

meghatározásra kerülő devizanemben köteles teljesíteni. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőnek a 
Lízingszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit módosítani a jelen ÁSZF 8.9. pontja szerint. 
Devizabázisú (változó kamatozású) Lízingszerződések esetében a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált 
lízingdíjakat negyedévente a pénz- és tőkepiaci kamatok változásának alapul vételével megváltoztatja. A lízingdíjak 
módosításánál az adott pénznemre vonatkozó referencia kamatláb az irányadó. Az egyes naptári negyedévekben 
(továbbiakban tárgynegyedév) esedékes lízingdíjak vonatkozásában a lízingdíj módosítása a tárgynegyedévet 
megelőző hónap 15. napján érvényes referencia kamatláb figyelembe vételével történik, és a módosítás a 
tárgynegyedév első napjától fizetendő lízingdíjak esetében lép életbe. A lízingdíjak megváltoztatására csak abban 
az esetben kerül sor, ha az irányadó referencia kamatláb változásának mértéke a 0,5% pontot meghaladja.  
Devizabázisú Lízingszerződések esetében a fizetési kötelezettségek devizában kerülnek meghatározásra, 
azonban forintban fizetendők, forint ellenértéküket mindig az esedékességkor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott deviza árfolyam határozza meg. Mivel a lízingdíj számlázásának időpontjában csak a 
számlázás napján érvényes eladási árfolyam áll rendelkezésre, ezért a lízingdíjak a számlázás időpontjában 
érvényes árfolyammal kerülnek kiszámlázásra, azok elszámolása a számla esedékességének dátuma. Mivel a 
számlázáskori és az esedékességkori árfolyam eltérhet egymástól, ezért a számlázáskori és a tényleges 
esedékességkori árfolyam különbözete alapján korrekció lehet szükséges. Az árfolyam különbözet miatti korrekciót 
a Lízingbeadó az esedékességet követő számlában tünteti fel, annak elszámolása a következő törlesztő részlet 
esedékességének időpontja. Devizában teljesítendő szerződések törlesztő részletei az Egyedi szerződési 
feltételekben meghatározott devizában teljesítendőek. 

 
8.3. A Lízingbeadó az egyes Lízingdíjak ténylegesen fizetendő összegéről azok esedékességét legalább 5 (öt) naptári 

nappal megelőzően a Fizetési értesítő megküldésével értesíti a Lízingbevevőt, mellyel együtt megküldi az 
esedékes Lízingdíjak kamattartalmáról kiállított számlát is. 

A lízingdíjakat a Lízingbevevő köteles esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerződésben és 
a jelen ÁSZF-ben illetve az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a Lízingbeadó által korábban meghatározott 
bankszámlára megfizetni. A lízingdíjak esedékességi időpontjait a Lízingszerződés határozza meg. 

A Lízingbevevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha az arról 
kiállított fizetési értesítőt, számlát, illetve a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a 
Lízingbeadótól bármilyen ok miatt nem kapta meg. 

 
8.4. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor 
 

a) készpénzes befizetés esetén: Lízingbevevő az esedékes összeget a Lízingbeadó számlavezető 
bankjának bármely bankfiókjában a Lízingbeadó Lízingszerződésben rögzített bankszámlájára befizette, 

b) átutalás esetén: a fizetendő összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, 
c) postai készpénz átutalási megbízással a Lízingbeadó a Szerződésben megjelölt bankszámlájára az 

összeg megérkezett,  
d)  a Lízingbevevő felhatalmazása alapján a Lízingbeadó által benyújtott azonnali beszedési megbízásnak a 

Lízingbevevő számlavezető bankja által történt teljesítéssel. 
 
8.5. Amennyiben a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor 

nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére fizetni, amelynek 
mértéke- amennyiben a Lízingszerződés másként nem rendelkezik - a mindenkori Ptk. által meghatározott 
késedelmi kamat mértéke. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 (háromszázhatvan) napnak tekintendő, 
és a késedelmi kamat fizetési kötelezettség az esedékességtől (késedelembe esés) számítandó. 

 
8.6. A Lízingbeadó jogosult arra, hogy amennyiben a Lízingbevevőnek lejárt tartozása áll fenn a Lízingbeadó felé, akkor 

a Lízingbevevő következő, bármilyen jogcímű fizetését a Lízingbeadó először költségre, a késedelmi kamatra és 
azután az esedékes lízingdíjra számolja el. 

 
8.7. Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem a Gépjármű használatáért, hanem a pénzügyi lízing szolgáltatásért (mint 

a Lízingszerződés tárgya) tartozik fizetési kötelezettséggel, a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit nem érintik az 
adott Lízingszerződéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatás körén kívül eső külső körülmények, így 
különösen, de nem kizárólagosan, ha a Lízingbevevő a Gépjárművet bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható 
okból nem használja, vagy nem használhatja vagy a Gépjármű az adott célra alkalmatlan. A Lízingbeadót 
semmilyen módon nem terheli a Gépjármű helyreállításának költsége és ezért vele szemben a Lízingbevevő 
díjcsökkentést, kártérítést, egyéb kompenzációs jellegű igényt nem jogosult érvényesíteni. 
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8.8. A Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő bármilyen jogcímű fizetésébe a Lízingbeadóval szembeni bármely 
követelését nem jogosult beszámítani. 

 

8.9. Amennyiben a Lízingbeadó által a Gépjármű tulajdonjogának megszerzéséért ténylegesen kifizetett bruttó vételár 
bármilyen okból meghaladja a Gépjárműre kötött adásvételi szerződésben - a továbbiakban, mint Adásvételi 
Szerződés - rögzített bruttó vételárat, a Lízingbeadó – megítélése szerint – a vételár-különbözet alapul vételével 
egyoldalúan módosíthatja a lízingdíjat, vagy a Lízingbevevőt felszólíthatja a különbözet egy összegben történő 
megfizetésére, amelynek teljesítésére a Lízingbevevő a felszólításban foglaltaknak megfelelően köteles. 

 
 
9. Szerződésmódosítások 
 
9.1. Előtörlesztés 

 
A Lízingbevevő a futamidő során kérheti a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak teljes vagy részleges 
előtörlesztését. A Lízingbevevő előtörlesztési jogával kizárólag a Fizetési Ütemezésben meghatározott 
esedékességi időpontokban élhet. A Lízingbevevő az előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét - a továbbiakban, mint 
Kérelem - az esedékesség időpontja előtt legalább 30 (harminc) nappal köteles benyújtani. A Kérelem 
benyújtásának előfeltétele, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési 
kötelezettségének – beleértve a késedelmi kamatfizetési, változó kamatozás esetén a kamatkülönbözet fizetési 
kötelezettségét is – maradéktalanul eleget tett. 
 
A Lízingbeadó a Kérelem kézhezvételét követően értesítő levélben - a továbbiakban, mint Értesítés - tájékoztatja 
a Lízingbevevőt a következő esedékességkor megfizetendő összegről. Ezt követően a Lízingbevevő köteles egy 
összegben legkésőbb az Értesítésben megjelölt időpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott lízingdíj (tőke- 
és kamat-) összegét, valamint – kezelési költségként – a Lízingbeadó 12.1 szerinti Hirdetményében (vagy a 
kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott százalékát.. 

 
Amennyiben a Lízingbevevő az Értesítés szerinti kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti, a 
Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani. 

 
9.2. Egyéb átütemezés 
 

A Lízingbevevő az 9.1. pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint 
fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé. Amennyiben 
a Lízingbeadó az átütemezést engedélyezi, kezelési költséget számít fel, amelynek mértékét a Lízingbeadó 12.1 
pont szerinti Hirdetménye (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) határozza 
meg.  

 
9.3. Átvállalás 

 
Amennyiben a Lízingbevevőnek nincs a Lízingszerződés alapján fennálló, már esedékessé vált tartozása, a 
Lízingbeadó lehetőséget adhat arra, hogy a Lízingbevevő – a Lízingbeadó Hirdetménye (vagy a kezelési költségek 
és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodás) szerinti kezelési költség megfizetése mellett (ha a Felek a 
Lízingszerződésben a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozóan eltérően nem állapodnak meg)– a 
Lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit – a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített – harmadik 
személyre – a továbbiakban, mint Átvállaló - ruházza át (jogutódlás), amely esetben a Lízingbeadó, a Lízingbevevő 
és az Átvállaló a jogutódlásról szerződést kötnek. A Lízingbevevő szerződés-átruházási szándékát írásban köteles 
jelezni a Lízingbeadónak, aki az átvállalás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további 
biztosítékok bevonásának szükségességéről a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül 
tájékoztatja a Lízingbevevőt. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerződést aláírva, az abban 
meghatározott első esedékességi időpontot megelőző 5. (ötödik) napig a Lízingbeadó részére megküldeni. 
Ellenkező esetben az átvállalási szerződés nem lép hatályba, és a Lízingbevevő az eredeti Fizetési Ütemezés 
szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. 

 
A Lízingszerződés átvállalása az eredeti Lízingszerződésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását 
jelenti, változatlan pénzügyi feltételek mellett a Ptk. 6:208. § szerződés átruházására vonatkozó szabályok szerint. 

 
9.4. A Lízingszerződés és annak mellékletei a jelen fejezetben külön nem nevesített esetekben is kizárólag a Felek 

közös megegyezésével, írásban módosíthatók. A Lízingszerződés bármely feltételének a Lízingbevevő által 
kezdeményezett módosítása esetén a Lízingbevevő a szerződésmódosítással egyidejűleg a Lízingbeadó 
Hirdetménye szerinti (ha a Felek a Lízingszerződésben a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozóan 
eltérően nem állapodnak meg) összegben meghatározott kezelési költséget köteles a Lízingbeadónak megfizetni, 
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kivéve a cím-és/vagy névváltozás (nem átvállalás miatti) átvezetését, mely esetben a módosítást a Lízingbe adó 
díjmentesen végzi el. 

 
 
10. A Lízingszerződés megszűnése 
 

10.1. A Lízingszerződés megszűnik 
 

a) a Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, 
b) a Lízingbeadó felmondásával, 
c) a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közti közös megegyezéssel, 
d) a Lízingbevevő halálával, amennyiben a Lízingbevevő örököse(i) és a Lízingbeadó között a halálesetet 

követő 45 napon belül nem születik megállapodás a Lízingszerződés örökös(ök) általi folytatása 
tárgyában 

e) a Lízingbevevő gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén. 
 
 
10.2. A Lízingszerződés akkor szűnik meg teljesítéssel 

• ha a maradványértéket a 4.4. pont szerinti Vevő megfizette, feltéve, hogy a Lízingbevevő valamennyi fizetési 
és egyéb szerződéses kötelezettségeinek esedékességkor maradéktalanul eleget tett. 

•  - ha a Lízingbevevő a Gépjárművet a Lízingbeadó birtokába adta -, miután a Vevő a maradványértéket 
esedékességkor nem fizette meg. 

 
 
10.3. A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben: 
 

a) a Lízingbevevő a Lízingszerződésből (ÁSZF-ből, Üzletszabályzatból) eredő valamely kötelezettségét 
nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha 

• a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladóan 
késedelembe esik, 

• a Szállító, illetve – megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén – a Megbízott által átvételre 
szerződésszerűen felajánlott Gépjármű átvételét a Lízingbevevő megtagadja, elmulasztja, vagy 
átvétel esetén az átvétel tényének igazolását a Lízingbeadó felé elmulasztja, 

• a Biztosítás a Lízingszerződés hatálya alatt bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból 
megszűnik, illetve a biztosítási díjak megfizetésével a Lízingbevevő, amennyiben díjfizetésre a 
Lízingszerződés szerint köteles, bármilyen okból 8 (nyolc) napot meghaladóan késedelembe esik 
vagy a Biztosítás módosítása a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül történt vagy a Biztosítás 
módosítása a Lízingbeadót egyedi megítélése alapján hátrányosan érinti, 

• a Lízingbevevő a Biztosításban foglalt kötelezettségeit egyéb módon megsérti, vagy a Biztosításban 
meghatározott jogaival nem él, és ezen magatartása a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbeadó 
számára hátrányos következménnyel járhat, 

• a Lízingbevevő a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Lízingbeadó előzetes 
írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek használatba adja, átadja, illetve bármilyen jogcímen 
megterheli, azzal rendelkezik, átalakítja,  

• a Lízingbevevő a Gépjárművel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, javítási és javíttatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, 

• a Lízingbevevő az ÁSZF 6.6. pontja szerinti ellenőrzést akadályozza, vagy a Lízingbevevő hibájából 
az ellenőrzés meghiúsul, 

• a kötelezően gyakorlandó jogaival a Lízingbevevő nem él, vagy azok gyakorlásával 
késedelmeskedik, 

• a Lízingbevevő az adataiban történő bármilyen változásról azok bekövetkezését követően 8 (nyolc) 
napon belül a Lízingbeadót nem tájékoztatja (Amennyiben a Lízingbevevő társas vállalkozás, a 
cégadatok változását hivatalos okirattal – pl. cégkivonat, végzés – alá kell támasztani.), 

 a Hitelbiztosítéki Nyilvántartási Rendszerben a Lízingbeadó előzetes, írásbeli engedélye nélkül 
bármilyen tartalmú nyilatkozatot tesz, elmulaszt, 

b) a Gépjármű – a Lízingbeadónak fel nem róható ok miatt – megrongálódott, megsemmisült, vagy 
működésképtelenné vált, és kijavítása, eredeti állapotba történő visszaállítása nem történt meg, vagy 
lopáskár következett be, 

c) a Lízingszerződésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Lízingbeadó megítélése szerint jelentősen 
csökken, és az(oka)t a Lízingbevevő a Lízingbeadó felszólítására nem egészíti ki, 

d) a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingbevevő pénzügyi, gazdasági, társasági, adminisztratív, illetve 
jogi helyzetében olyan változás következik be, amely – a Lízingbeadó megítélése szerint – veszélyezteti 
a Lízingbevevő kötelezettségeinek teljesítését, 

e) a Lízingbevevő megszegi a Lízingbeadóval kötött bármely más szerződését, 
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f) a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt valamely kötelezettségét a Lízingbeadó 
megítélése szerint jelentős mértékben megszegi, 

g) a Lízingbevevővel szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, 
h) a Gépjárművet bizonyíthatóan bűncselekmény elkövetésére használják és/vagy ilyen cselekménnyel 

összefüggésben a hatóság azt lefoglalja. 
i) Lízingbevevő vagy reá tekintettel biztosítékot nyújtó személy olyan hamis adatokat közöl, tényeket, 

körülményeket hallgat el, amely nélkül (illetve amely tudatában) a Lízingszerződés vagy azzal 
kapcsolatos más szerződés nem jött volna létre,  

j) ha a Lízingbevevő más hitelezőjének biztosítékot nyújt és nem biztosítja, hogy a Lízingbeadó legalább 
ilyen mértékben biztosított legyen. 

 
 
10.4. A Lízingszerződés megszűnése esetén, kivéve a 10.1. a) pontban foglalt esetet, valamint azt az esetet, ha a felek 

írásban eltérően állapodnak meg, a Lízingbevevő Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása azonnal 
esedékessé válik. (Elszámolás szabályai – 11. Fejezet) 

 
10.5. A Lízingbeadó a felmondásról írásban, a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével 

értesíti a Lízingbevevőt. A Lízingbevevő az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhez vételétől számított 8 
(nyolc) napon belül köteles megfizetni a Lízingbeadónak. 

 
10.6. Amennyiben a Lízingbevevő a fenti 8 (nyolc) napos határidőn belül a Lízingbeadónak megfizeti az esedékessé vált 

összeget, jogosultságot szerez arra, hogy ő vagy az általa megjelölt harmadik személy a Lízingszerződésben 
meghatározott maradványérték megfizetésével megszerezze a Gépjármű tulajdonjogát, kivéve a lopás és a 
megsemmisülés esetét. 

 
10.7. A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbevevőnek megszűnik a Gépjárműre vonatkozó birtoklási és 

használati joga, a Lízingbeadó a Gépjárművet kivonathatja a forgalomból, és a Lízingbevevő köteles saját 
költségén és felelősségére a Gépjárművet a Lízingbeadó által megjelölt időpontban a Lízingbeadó által megjelölt 
helyre szállítani, vagy azt a Lízingbeadó igazolt megbízottjának a tartozékokkal és a Gépjárműre vonatkozó 
valamennyi dokumentummal együtt átadni. Amennyiben a Lízingbevevő ezen kötelezettségét nem teljesíti, a 
Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségére a Gépjárművet visszavenni, amelyet a Lízingbevevő nem 
akadályozhat. 

  
 A Gépjármű átadás-átvételét a Lízingbeadó és a Lízingbevevő külön jegyzőkönyvben rögzítik. 
 

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a Lízingszerződés felmondását követően a visszavett 
Gépjármű vonatkozásában értékbecslést készíttet, amelynek figyelembe vételével meghatározza az eladási árat. 
A Lízingbevevő az újraértékesítésben jogosult és köteles közreműködni, az értékesítéshez azonban 
hozzájárulására nincs szükség. Az értékesítés körülményeiről, esetleges vételi ajánlatról a Lízingbevevő kérésére 
a Lízingbeadó tájékoztatást ad. Amennyiben a Lízingbevevő az értékesítésben nem működik közre, úgy annak 
vitatására utóbb nem jogosult. A Lízingbevevő az értékesítésben való közreműködési szándékát külön írásbeli 
nyilatkozattal, legkésőbb a Gépjármű visszavételekor köteles a Lízingbeadóval közölni, mely nyilatkozat 
közlésének hiánya úgy tekintendő, hogy a Lízingbevevő az értékesítés során nem kíván közreműködni. 

A Lízingbeadó a visszavett Gépjárművet abból a célból értékesíti, hogy a vételárnak a Lízingszerződés alapján 
fennálló követelésébe történő beszámításával a Lízingszerződés alapján fennálló követelését csökkentse vagy 
kielégítse. A Lízingbeadó a birtokba kerülést követően haladéktalanul megkezdi a Gépjármű értékesítését, 
amennyiben annak műszaki állapota ezt lehetővé teszi. 

A Lízingbeadó a Gépjármű eladása révén hozzá befolyt továbbértékesítési vételárral a Lízingbevevő felé elszámol. 
Ennek keretében a befolyt továbbértékesítési vételárból a beszámítást követően esetlegesen még fennmaradt 
követelését kielégíti, továbbá levonja belőle a Gépjármű értékesítésével kapcsolatos költségeit (különösen: 
szállítási költség, javítási költség, tárolási, őrzési díj, bizományosi díj), valamint – ha a Lízingbevevő a megjelölt 
helyen és időpontban nem adja a Gépjárművet a Lízingbeadó birtokába – a birtokbavétellel kapcsolatos költségeit, 
és a fennmaradó összeget megfizeti a Lízingbevevőnek. Az elszámolást a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését 
követő 15 (tizenöt) napon belül elvégzi, majd annak egyenlegéről haladéktalanul értesíti a Lízingbevevőt. Az 
elszámolás egyenlege szerint fizetési kötelezettséggel rendelkező fél annak összegét az elszámolás egyenlegéről 
való értesítést követő 10 (tíz) naptári napon belül köteles a másik félnek megfizetni. 

 
10.8. Amennyiben a Lízingszerződést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármű 

megsemmisült, Káreseményt követően a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Gépjárművet ellopták 
(lopáskár), a Lízingbeadó nem köteles a Gépjárművet másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadónak 
a jelen ÁSZF 11. fejezete szerinti elszámolás szerinti követelése a biztosítási kárrendezésből nem térül meg, úgy 
a fennmaradó részt a Lízingbevevő köteles megfizetni a Lízingbeadó részére. 
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10.9. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, amely esetben a 
közös megegyezésben foglaltak szerint járnak el. 

 
 
11.  Elszámolás 
 

11.1. A Lízingszerződés megszűnése esetén a Lízingbeadó elszámolást készít (10.7. visszavétel esetén a Gépjármű 
értékesítését követően), amelyben tételesen rögzíti a Felek egymással szembeni követeléseit illetve tartozásait. 

 
11.2. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére megtéríteni 

a) A Lízingbeadó valamennyi, a Lízingbevevő mulasztásából, késedelméből eredő, igazolt költségét; 
b) a lejárt késedelmi kamatokat; 
c) a ki nem egyenlített (kiszámlázott és esedékes) lízingdíjak összegeit; 
d) a felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozások, valamint a fizetési ütemezés szerinti 

jövőbeni kamatok összegét; 
e) előtörlesztéssel történő megszűnés esetén meghatározott kezelési költséget; 
f) a jelen ÁSZF 10.1. c) pontjában hivatkozott esetben az elszámolás elkészítésével összefüggő kezelési 

költséget, amelynek mértékét a Felek a közös megegyezés során határozzák meg; 
g) a ki nem egyenlített (kiszámlázott és esedékes) biztosítási díjak összegét, amennyiben annak 

megfizetésére a Lízingbevevő a Lízingbeadó számlája alapján köteles; 
h) az előzőekben (a jelen pont a)-g) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének 

késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétől számított késedelmi kamatot. 
 

 
11.3. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit növeli 

a) a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésen alapuló valamely költségtérítéssel kapcsolatos tartozása (pl. 
biztosítási díjak, vagyonszerzési illeték, a Lízingbeadó tulajdonjogát sértő vagy veszélyeztető eljárással 
kapcsolatosan felmerült illeték, díj); 

b) a Lízingbeadó követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás 
kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), 
valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás 
szerint), a Gépjármű visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve a 
Gépjármű biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az 
értékesítés költségeit (különösen, de nem kizárólagosan az értékbecslés költségei, a hirdetések 
megjelentetése következtében felmerült költségek) és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni 
beszedésének költségei; 

c) visszavett Gépjármű értékesítéséig (lízingbeadásig, bérbeadásig) terjedő időszakban a Lízingbeadó által 
a Gépjármű állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására, őrzésére és a szükséges 
felújítására fordított költségek, valamint az értékesítés költségei (különösen, de nem kizárólagosan 
értékbecslés költségei, értékesítési jutalék); 

d) a Lízingbevevő által fizetendő összes lízingdíj időarányos része + ÁFA összegű használati díj, 
amennyiben a Gépjárművet a Lízingbevevő a Lízingszerződés megszűnését követően – 
szerződésellenesen – birtokában tartja és/vagy használja. 

 
11.4. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét csökkenti 

a) a visszavett Gépjármű értékesítéséből befolyt összeg; 
b) a Lízingszerződésben meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. 

 
11.5. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Lízingbevevő általi kézhezvételét követő 8 

(nyolc) napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni. A Lízingbeadó – 
méltányossági okból – a Lízingbevevő tartozásának megfizetésére kölcsönszerződés formájában részletfizetési 
lehetőséget biztosíthat. 

 
 
12.  Egyéb rendelkezések 
 

12.0 A Lízingbevevő meghatalmazza a Lízingbeadót, hogy a Lízingszerződés teljesítését érintő, a Lízingbevevő által 
kötött, illetve a jövőben kötendő szerződéseket megismerje. 

 
 
12.1. Kezelési költségek és díjak 

 
A kezelési költségekre és díjakra vonatkozóan a Lízingbeadó https://www.scania.com/hu/hu/home/products-and-
services/finance-and-insurance.html weboldalán található Hirdetményben foglaltak érvényesek. 

https://www.scania.com/hu/hu/home/products-and-services/finance-and-insurance.html
https://www.scania.com/hu/hu/home/products-and-services/finance-and-insurance.html
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12.2. Postai küldemények 
 

Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett küldeményét (ideértve különösen a Lízingszerződés 
megszűntetésével kapcsolatos nyilatkozatát) ajánlott postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai 
feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. A jelen ÁSZF egyes jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggésben eltérő kézbesítési szabályokat is megállapíthat. Amennyiben a Lízingbeadó a 
Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja a Gépjármű törzskönyvét, akkor postai úton ajánlott küldeményként adja fel 
a Lízingbevevő címére, vagy a Lízingbevevő kérésének megfelelően átadja a Lízingbevevőnek. 
 

12.3. A Lízingbeadó átruházási jogosultsága 
 

A Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő követelését, jogait a Lízingbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával 
jogosult átruházni. A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 
személyekre átruházni. A Lízingbeadó Lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő 
átruházásához a Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával hozzájárulását adja. 

 
12.4. Részleges érvénytelenség 

 
Amennyiben a Lízingszerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy 
ez nem érinti a Lízingszerződés többi részének érvényességét. 

 
12.5. Adatok bizalmas kezelése 
 

  Amennyiben a Lízingbeadó személyes adatok kezelésében érintett, a személyes adatok kezelésére a következő 
dokumentumok irányadóak: (i) a Lízingbeadó Adatkezelési Szabályzata, amely elérhető a 
https://www.scania.com/hu/hu/home/products-and-services/finance-and-insurance/gdpr-information.html 
weboldalon vagy kérés esetén a Lízingbeadó elérhetőségén, és (ii) a SCANIA KAPCSOLÓDÓ 
SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM c. dokumentum, amely elérhető a 
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/hu/experience-
scania/pdf_files/gdpr/finance/HU_GDPR_Connected_Services.pdf weboldalon vagy kérés esetén a Lízingbeadó 
elérhetőségén. Jelen ÁSZF aláírásával a Lízingbevevő elismeri, hogy a fenti dokumentumok tartalmát az ÁSZ 
aláírását megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakkal maradéktalanul egyetért. 
 

12.6. Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére 
 

A Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló tartozásának 
maradéktalan rendezéséig a Lízingbevevő bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott 
hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló 
tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése érdekében a Lízingbevevő kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Lízingbeadó ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő formában a Lízingbeadó részére átadja. 

 
12.7. Hitelinformációs rendszer 
 

A Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. 
törvény (továbbiakban: KHR-törvény) alapján a Lízingbevevő alábbiakban meghatározott adatai az alábbiakban 
meghatározott esetekben átadásra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő 
pénzügyi vállalkozás részére: 
 
a) természetes személy Lízingbevevő esetén: 
 

 - ha a Lízingbevevő fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem 
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű 
havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven 
napon keresztül fennállt – a Lízingbeadó a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja a 
Lízingbevevő alábbi adatait: 
 
1. azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi 
igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) 
lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím. 
 

https://www.scania.com/hu/hu/home/products-and-services/finance-and-insurance/gdpr-information.html
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/hu/experience-scania/pdf_files/gdpr/finance/HU_GDPR_Connected_Services.pdf
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/hu/experience-scania/pdf_files/gdpr/finance/HU_GDPR_Connected_Services.pdf
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2. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója 
(száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, 
adóstárs), d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) a KHR-

törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f) a KHR-törvény 
11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett 
tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h) a 
követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, i) 
előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) 
fennálló tőketartozás összege és pénzneme, k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és 
devizaneme. 
 

b) vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és 
az egyéni vállalkozó) Lízingbevevő esetén: 

 
- ha a Lízingbevevő a pénzügyi lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz 
eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt - a 
Lízingbeadó a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja a Lízingbevevő alábbi adatait: 
 
1. azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 
d) adószám. 

 
2. a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos referenciaadatok: a) a szerződés 
típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) 
a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja 
és gyakorisága, e) a KHR-törvény 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f) a 
KHR-törvény 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett 
tartozás összege, g) a lejárt, és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, h) a 
lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, i) a követelés másik 
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) előtörlesztés ténye, 
ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, k) fennálló tőketartozás 
összege és pénzneme 
 

A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélésének 
valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása a 
referenciaadat-szolgáltatók, így a Lízingbeadó biztonságának érdekében. A Lízingbevevő az adatátadással 
kapcsolatban a KHR-törvény 16. § rendelkezései szerint kifogást emelhet, a KHR-törvény 17. § rendelkezései 
szerint pedig keresetet indíthat. 

 
A Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja a KHR-törvény 11-13. 
§ alapján történő adatkezelés esetében. 

 
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó írásban tájékoztatja a természetes személy Lízingbevevőt 
• az adatátadás tervezett végrehajtását 30 (harminc) nappal megelőzően, hogy a KHR-törvény 11.§ (1) 

bekezdésben meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben 
foglalt kötelezettségének, illetve 

• az adatátadást követően legfeljebb 5 (öt) napon belül, annak megtörténtéről. 
 
 

12.8. Adatok ellenőrzése 
 

A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze. A 
Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére átadott személyes 
adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, 
továbbá arcképét és aláírását Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) útján 
ellenőrizze. Amennyiben a Lízingbevevő vagy – amennyiben a Lízingbevevő társas vállalkozásként működik – a 
Lízingbevevő képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 
2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett 
adatok kiadására is. 

 
12.09. Magánokirat, közokirat:  

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta és két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a 
nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a 
tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 
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b) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; 
c) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

d) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem 
általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító 
minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus 
okiratéval megegyezik. 

 
12.10. Panasz 
 

A Lízingbevevő jogosult a Lízingbeadó jelen Lízingszerződés szerinti tevékenységével, szolgáltatásával szemben 
felmerülő panaszával a Lízingbeadóhoz fordulni. 

 

Panasznak minősül a Lízingbeadó Panaszkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint minden olyan egyedi 
kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Lízingbeadó eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban 
egyértelmű igényét megfogalmazza. 

 

Nem minősül panasznak, ha a Lízingbevevő a Lízingbeadótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást 
igényel. 

 

A Lízingbeadóhoz beérkező panaszbejelentések kezelési rendjét a panaszok nyilvántartására vonatkozó 
előírásokat a Lízingbeadó - a pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 40/2013. (XII.29.) MNB  rendelet szerinti 
– Panaszkezelési Szabályzata tartalmazza. 

 
 
12.11. Irányadó jog, eljáró bíróság 
 

A Lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai az 
irányadók. A Lízingszerződésből eredő jogvitáik rendezésére a Lízingbevevő, a Biztosítéki Szerződés felei, 
valamint a Lízingbeadó alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve – pertárgy értékétől függően a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.  

 
Biatorbágy, 2021. 01. 27. 
 
 
 
 
 

   

Lízingbeadó  Lízingbevevő 
 
 


