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ÁTVÉTELI  ELISMERVÉNY  FOGLALÓRÓL  
(magánszemély) 

 
Alulírott …………………………………………... jelen dokumentum aláírásával elismerem, hogy 
 

név: ..................................................................... 

születési hely: ………………………………….. idő: ….....…...........................  

lakhely: ….............................................................................................................. 

anyja neve: ....................................................... szig.: ....….............................  

telefonszám: .................................................... 
 
vevőtől a mai napon  
 

............................................Ft-ot, azaz ……………………………………………...………………Forintot a  

………………………………forgalmi rendszámú,  

…………………………………………………..típusú,  

…………………………………………………..alvázszámú gépkocsira kölcsönösen kialkudott 

………………………………Ft, azaz …..……………………………………………………………………. Forint 

vételárának foglalójaként átvettem. 
 
 
Az eredetiség vizsgálatot az Eladó saját költségén végezteti el 20........ ….………….…..hó 
……..napjáig. Amennyiben az eredetiség vizsgálat eredménye a vevőre nézve negatív 
hatású, akkor az Eladó visszafizeti a foglalót. 
 
 
         …..................................... 
            Eladó 
 
 
Alulírott Vevő kijelentem, hogy a fenti gépkocsi foglalójaként kifizetett összeg levonása 
után fennmaradó vételárhátralékot 20....... ….…………….…..hó ……..napjáig egy összegben 
kifizetem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hátralék kifizetésre a megjelölt 
időpontig nem kerülne sor, úgy a foglalóra vonatkozó szabályok lépnek életbe. Ha az 
adásvétel a vevő hibájából nem valósul meg, úgy a vevő a foglalót elveszíti, fordított 
esetben a foglaló kétszeresét fizeti vissza az eladó a vevőnek. 
 
 
Kelt: …......................................, 20….... év …........................ hónap …….. napján 
 
 
         …..................................... 
             Vevő 
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ÁTVÉTELI  ELISMERVÉNY  FOGLALÓRÓL  
(cég) 

 
Alulírott ............................................................., mint a(z) .................................................................cég 

képvielője (cégjegyzékszám:..............................) jelen dokumentum aláírásával elismerem, 

hogy 

 

név: ..................................................................... 

születési hely: ………………………………….. idő: ….....…...........................  

lakhely: ….............................................................................................................. 

anyja neve: ....................................................... szig.: ....….............................  

telefonszám: .................................................... 
 
vevőtől a mai napon  
 

............................................Ft-ot, azaz ……………………………………………...………………Forintot a  

………………………………forgalmi rendszámú,  

…………………………………………………..típusú,  

…………………………………………………..alvázszámú gépkocsira kölcsönösen kialkudott 

………………………………Ft, azaz …..……………………………………………………………………. Forint 

vételárának foglalójaként átvettem. 
 
 
Az eredetiség vizsgálatot az Eladó saját költségén végezteti el 20........ ….………….…..hó 
……..napjáig. Amennyiben az eredetiség vizsgálat eredménye a vevőre nézve negatív 
hatású, akkor az Eladó visszafizeti a foglalót. 
 
 
         …..................................... 
            Eladó 
 
 
Alulírott Vevő kijelentem, hogy a fenti gépkocsi foglalójaként kifizetett összeg levonása 
után fennmaradó vételárhátralékot 20....... ….…………….…..hó ……..napjáig egy összegben 
kifizetem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hátralék kifizetésre a megjelölt 
időpontig nem kerülne sor, úgy a foglalóra vonatkozó szabályok lépnek életbe. Ha az 
adásvétel a vevő hibájából nem valósul meg, úgy a vevő a foglalót elveszíti, fordított 
esetben a foglaló kétszeresét fizeti vissza az eladó a vevőnek. 
 
 
Kelt: …......................................, 20….... év …........................ hónap …….. napján 
 
 
         …..................................... 
             Vevő 


