Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Kovács Csongor egyéni vállalkozó (9400 Sopron, Asszonyvásárdűlő 25., adószám: 69526538-1-28.)
mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről
Név/Cégnév:……………………………………….……………………………
Lakcím/székhely:………………………………………………………………..
Szül.hely., idő:…………………………………………………………………..
Anyja neve:……………………………………………………………………..
Személyi azonosító/Cégjegyzékszám:………………………………………….
Adóazonosító/Adószám:………………………………………………………..
mint Bérlő (a továbbiakban Bérlő), mint felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel.
1. Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek az 1. számú mellékletben meghatározott személygépkocsit a
jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, és időtartamra, a feltüntetett díjszabás mellett.
A Bérbeadó használati megállapodás alapján kifejezetten jogosult a jármű tulajdonosa, azaz
Kovács Csongor (3100 Salgótarján, Acélgyári út 27., adóazonosító: 8412342186)
hozzájárulása alapján a jármű bérbeadására.
Bérbeadó kijelenti, hogy a gépkocsi közúti közlekedésre alkalmas állapotban van és
rendelkezik minden ehhez szükséges hatósági okmánnyal. A Bérlő kijelenti, hogy a
gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt a Bérbeadó
részletesen tájékoztatta.
2. A gépkocsi napi bérleti díja ………….. Ft, azaz ……………. forint. ( A Bérbeadó nem
alanya az Áfa-nak) A bérleti díjat a Bérlő legkésőbb a jármű átvételének napján, készpénzben
köteles megfizetni, számla ellenében. A bérleti díj mindazon megkezdett nap egészére
fizetendő, mely napon a jármű a Bérlő birtokában van.
A Bérlő a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg ………………………..,-Ft összegű óvadék
megfizetésére is köteles, mely óvadékot a Bérbeadó a Bérlő által megfizetni elmulasztott
kötelezettségekre fordíthat. Amennyiben a Bérlő a járművet a jogviszony megszűnésekor
szerződésszerű állapotban adja vissza, és rendezetlen tartozása nem maradt, úgy az óvadék
összegét a Bérbeadó legkésőbb 30 napon belül köteles a Bérlőnek visszafizetni.
3. A Bérlő köteles a közúti közlekedésre vonatkozó minden belföldi – külföldi használat esetén a
megfelelő külföldi – jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat betartani, amiért
teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles az üzemanyagköltség, úthasználati díjak ( autó
pálya matrica), parkolási díjak, és minden olyan költség viselésére, mely a jármű használata
során felmerül.
A Bérlő köteles a gépjármű használatával kapcsolatban felmerült bírságok, büntetések, díjak,
pótdíjak, költségek, kamatok, stb. megfizetésére, melyekért teljes anyagi és személyes
felelősséget vállal. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a büntetés, díj, pótdíj,
bírság, költségek, kamatok stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót
terhelnék, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének
kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó
nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
4. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési
útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni, a járművön átalakítást nem
végezhet. Ezek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi
felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a
rongálódástól megóvni. A Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a
rendelkezésére álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül
minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a váltózárat – amennyiben ez tartozéka a

gépkocsinak - bezárni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy
zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést
tanúsítani.
5. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és köteles a
tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A
nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás
stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a
kiadáskor feltüntetett mennyiség, akkor a hiányzó üzemanyag díj költségén felül 5000,-Ft
szolgáltatási díjat is köteles a Bérlő megfizetni.
6. A Bérbeadó a jármű rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti, de azzal Bérlőt nem
zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő 8 napon belül köteles bemutatni Bérbeadónak
a járművet. A megtekintés helye Bérbeadó által megadott helyszín.
7. A gépkocsit csak a szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett személy (ek) vezethetik.
8. A bérelt gépkocsit különösen tilos:
- másnak bérbe, illetve kölcsön adni a bérleti szerződésben meg nem jelölt személynek a
vezetést átengedni
- üzletszerű személy és teherszállításra használni
- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni
- másik jármű vontatására használni,
- hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni (amennyiben a Bérlő előtt
annak ténye ismert)
- alkohol, bódító hatású gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás
alatt álló személynek a vezetést átengedni,
A jelen pontban írtakon túl, az Általános Szerződési Feltételek további tiltásokat is
tartalmazhatnak!
9. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett,
az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
10. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a
Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a Bérlőtől (akár a szükséges önhatalom
eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó
a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a
bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
11. A Bérlő a teljes, akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen
szerződésben foglaltak megszegése, és azokon túl a következő esetekben:
- a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése
- a gépkocsi mindazon károsodása esetén, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez nem
biztosítási esemény
- az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért, ha azok eltűnése nem
biztosítási esemény
- a gépkocsi gondatlan őrzéséből, tárolásából, magára hagyásából eredő károkért
- az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépkocsit annak elhagyásakor nem
zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkoltak. Felel a járműben, alkatrészeiben,
tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a gépjárműben hagyta lopáskor a
gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét.
- a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekményért, vagy magatartásért felel, mely
máshonnan nem térül meg.

12. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért,
értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.
13. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy hatósági ( pld.
rendőrség, közlekedésfelügyelet, stb. ) illetve egyéb megkeresés ( pld. parkolási társaságok,
útkezelő, stb. ) esetén a Bérbeadó, illetve a jármű tulajdonosa kiadhassa a megkereséssel
érintett időszakban a járművet használó Bérlő személyes adatait, annak érdekében, hogy ezzel
eleget tegyen adatszolgáltatási kötelezettségének, és a hatóság vagy más érintettek eljárást
segítse.
14. A Bérlő a gépkocsi meghibásodása, károsodása esetén köteles a Bérbeadót felhívni a 36/3020-11-337-as telefonszámon. Amennyiben a Bérbeadó nem elérhető, Bérlő jogosult a
legközelebbi szakszervízben a gépkocsit a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül 20.000 Ft+ Áfa
összeghatárig megjavíttatni. A Bérbeadó köteles Bérlőnek a javítás költségét utólag
megtéríteni.
15. A Bérlő köteles a személyi sérüléssel vagy jelentős anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség
intézkedését kérni, ill. a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon
feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónál
leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása
érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát
beszerezni (rendszámok, vezető neve címe, telefonszáma, helyszínrajz stb.). A Bérlőnek nincs
megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet
vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.
16. Bérbeadó jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel, azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben, a Bérlő a gépkocsit a jelen szerződésben vagy annak részét
képező Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tiltott módon használja, vagy
egyébként olyan súlyos magatartást tanúsít, mely a Bérbeadó érdekeivel ellentétes.
17. A Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt
gépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja
meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira
nézve a bérlő a Btk. 317.§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a Bérbeadó jogosult a
Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a
Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
19. A Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, és
egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi az 1. számú mellékletben meghatározott
üzemanyag mennyiséggel, kenőolajjal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a
magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.
20. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden
olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges,
egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést,
egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy e-mail
útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő
felek megállapodnak abban, hogy az így elküldött levél a postára adástól számított 5. napon
akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím
elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

21. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns
adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a
másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő
kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
22. A Bérlő a jogviszony megszűnésekor a járművet az átvételkori állapotnak megfelelő
üzemanyagszinttel köteles átadni a Bérbeadónak.
23. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket
áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltak betartására kötelezettséget és felelősséget
vállal, tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak a bérleti szerződés szerves részét képezik.
24. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban
felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak
egyezségre jutni. Amennyiben peres eljárásra kerül sor, felek a pertárgy értékétől függően a
Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét, és a magyar jog alkalmazását
kötik ki.
25. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták
alá.
Sopron,…………………………….

……………………………
Bérbeadó

…………………………
Bérlő

1.

melléklet

Bérlési információk:
Szerződés száma:
Kiadás dátuma: Év:……………Hónap:…………………..Nap:………………Óra:………….Perc:……………
Leadás várható dátuma, helyszíne:
Év:……………Hónap:…………………..Nap:………………Óra:………….Perc:……………Helyszín:………..
Tényleges leadási időpont:
Év:……………Hónap:…………………..Nap:………………Óra:………….Perc:……………Helyszín:………..
Bérleti díj:……………………………………
Késedelmes leadás esetén a Bérbeadó …………Ft/óra késedelmi kötbér felszámítására is jogosult.

Vezető adatai:

Gépkocsi adatai:

Név:
Lakcím:
Születési hely, dátum:
Anyja neve:
Jogosítvány száma, érv:
Telefon:

Típus:
Rendszám:
Alvázszám:
Km óra állása
………….……… km
Üzemanyagszint:
Üzemanyag típus: BENZIN

Másodvezető adatai:
Név:
Lakcím:
Születési hely, dátum:
Anyja neve:
Jogosítvány száma, érv.:
Telefon:

Bérleti díj információk:
Áfa:
0%
Bérlési csomag: napi vagy heti vagy havi
Csomagár:

Biztosítási információk

Extrák

Biztos. kötvény száma:
KFB

Klímaberendezés
Multifunkciós kijelző
Telefon kihangosító
Automata váltó
Fűthető első ülések
………………………………………………

Óvadék összege:

Megjegyzés:

A Bérbeadó hozzájárul, hogy a fent megjelölt gépkocsit a bérbevevő az Európai Unió területén korlátlanul
használja.
Der Vermieter willigt ein, dass der Mieter den oben genannten Wagen in EU unbegrenzt nutzen darf.
A bérleti feltételeket tudomásul vettem:

…………………………………………

……………………………………….

Bérbeadó

Bérlő vagy meghatalmazottja

