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Gépjármű bérleti szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről: 

Compconsult Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-099946; Székhely: 2364 Ócsa, Erdősor utca 74. Adószám: 

13326081-2-13) 

mint Bérbeadó, 

 

Másrészről: 

Természetes személy esetén: Jogi személy esetén: 

Neve:  Cégnév:  

Születési hely 

és idő: 

 Cégjegyzék sz:  

Anyja neve:  Adószám:   

Lakcíme:  

 

 Székhely:  

 

 

Állampolgársága:  Képviseli:  

SZIG / Útlevél száma:  Képviselő SZIG száma:  

Vezetői engedély száma:  Vezetői engedély száma:  

mint Bérlő, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Bérbeadó bérbe adja az üzemeltetésében lévő FORD gyártmányú, Transit Kombi 2.4 TDCi 350L 

típusú, LNS-182 forgalmi rendszámú, WF0SXXTTFS9B02899 alvázszámú gépjárművet a 

Bérlőnek.  

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy _________________ napja _______ órától, 

_________________ napja ______ óráig, _____ nap (bérleti egység) időtartamra, ___________ 

kilométer maximális megtétele mellett a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi az 1. 

pontban rögzített gépjárművet, annak alkotórészeivel és tartozékaival együttesen. 

3. A 2. pontban rögzített időszakra és az ott maximált távolság megtételére vonatkozó gépjármű bérleti 

díj ______________________ forint + ÁFA, továbbá az 1. sz. mellékletben részletezett extra 

tartozékok és szolgáltatások együttes díja ____________ forint + ÁFA, így mindösszesen a bérleti 

díj ____________________ forint + ÁFA. A Bérlő korábban kifizetett __________________ forint 

+ÁFA foglalót, így a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő díj 

______________________ forint + ÁFA. A Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri a bérleti 

díj átvételét.  

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti bérleti napokon felül minden megkezdett plusz nap egy 

további bérleti egységnek számít, aminek a bérleti díjon felüli további költsége _______________  

forint + ÁFA. Továbbá a 2. pontban rögzített maximált távolságot meghaladó igénybevétel esetén, 

minden megtett további kilométer után a bérleti díjon felül ________ forint + ÁFA díjat fizet a 

Bérlő.  

5. A bérlés ideje alatt felmerülő valamennyi egyéb költség (pl.: üzemanyag, külföldi úthasználati díjak, 

parkolási díjak, rév, stb.) a Bérlőt terhelik.  

6. A bérbe adott gépjármű közterheit, kötelező felelősség biztosítás és CASCO biztosítás mindenkori 

díját a Bérbeadó megfizette. A Bérbeadó kijelenti, a Bérlő pedig elfogadja, hogy a CASCO 

biztosítás önrésze 10%, de minimum 100.000.-Ft, amelyet a bérlés során okozott kár esetén a Bérlő 
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köteles megfizetni, továbbá Bérlő tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás nem érvényes 

Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén. Erre tekintettel a Bérlő vállalja, 

hogy a gépkocsiban okozott és keletkező károk esetén megfizeti azt az összeget, amivel elérhető az, 

hogy a gépjármű érteke az átvételkori értékének feleljen meg, lopáskár eseten pedig a bérléskor 

érvényes forgalmi érteket köteles megtéríteni a Bérbeadónak. A Bérlő a gépkocsin bekövetkezett 

mindennemű kárért felelősséggel tartozik, függetlenül a kár okozójának ismert vagy 

ismeretlenségétől. Nem önhibás károkozás esetén a kaució visszatartásra kerül mindaddig, míg a 

kárt a biztosító nem téríti a Bérbeadónak, vagy nem ismeri el annak okozóját.  

7. A bérleti idő alatt elkövetett szabályszegésekért (büntető, szabálysértési, közigazgatási) a Bérlő 

teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy jelen autóbérléssel kapcsolatosan utólagos 

költségek keletkezhetnek, (pl.: sérülés, kártérítés, tankolási, takarítási költség, közlekedési 

szabálysértés miatti büntetés, közigazgatási bírság, parkolási pótdíj, autópályadíj vásárlásának 

elmulasztása miatti bírság), melyekért a Bérlő a felelősségét tudomásul veszi, és egyúttal vállalja, 

hogy ezen költségeket megtéríti! Továbbiakban hozzájárul ahhoz, hogy hatósági (szabálysértési, 

közigazgatási, büntető) valamint parkolási, biztosítási kártérítési ügyben nevét és személyi adatait a 

Bérbeadó adatszolgáltatás céljából előzetes megkérdezése nélkül kiadhassa.  

8. A meg nem fizetett díjak tekintetében a Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi 

kamattal és egyéb költségeivel kizárólag Őt terhelik. Bérlő e körben is hozzájárul ahhoz, hogy 

Bérbeadó a parkoló társaság, útkezelő és egyéb szerv részére a Bérlő és valamennyi megnevezett 

járművezető személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a 

pótdíj, bírság, késedelmi kamat, stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót 

terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének 

kézhezvételétől számított 3 munkanap. A Felek rögzítik, hogy utóbbi esetben a Bérbeadó nem 

köteles ellenbizonyítás lefolytatására, vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja 

Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a 

Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett, további 5000.-Ft +ÁFA összegű adminisztrációs 

költséget is köteles megfizetni.  

9. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kaucióként a Bérlő átad a bérbeadónak 150.000.- Ft, azaz 

egyszázötvenezer forint készpénzt, amely elsősorban a fentiek biztosítékaként szolgál, és ami 

problémamentes bérlés esetén a gépjármű visszaadásakor a Bérlőnek visszajár.  

10. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlés időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas 

rendeltetésszerű használatra, illetve azért, hogy harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag 

nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, vagy kizárná.  

11. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet szemrevételezés útján ellenőrizte, azt kipróbálta, annak teljes 

műszaki tulajdonságairól és kezeléséről Őt a Bérbeadó részletesen tájékoztatta. A gépjármű műszaki 

állapotáról a felek a bérbeadáskor közösen kitöltik a szerződés 2. sz. mellékleteként, a Gépjármű 

műszaki állapotfelmérő lapot, amelyet visszavételkor ismét ellenőriznek és a tapasztaltak 

függvényében számolnak el a kaucióval. Amennyiben a kaució nem fedezné a bérlő által okozott 

károkat, a teljes kár megtérítésére a Bérlő akkor is köteles. 

12. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató 

szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó 

minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki átadott 

okmányokat gondosan kezelni, rongálástól megóvni. Bérlő köteles a használatában álló gépjárművet 

a rendelkezésére álló összes eszközzel megvédeni rongálással és lopással szemben, így azt 

használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is lezárni, a lezárás tényéről 

meggyőződni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött, vagy zárt helyen 

parkolni és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.  
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13. A gépjármű kívül, belül kitakarítva, tisztán kerül átadásra. A Bérlő köteles ebben az állapotban 

visszaszolgáltatni. A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépjármű külsején elhelyezett 

matrica sérülékeny, magasnyomású mosóval történő mosásakor ügyelni kell erre. Amennyiben a 

Bérlőnek nem áll módjában a gépjárművet tisztán visszaszolgáltatni, úgy bérbeadó 3150.-Ft +ÁFA-t 

számol fel külső takarításra, és újabb 3150.-Ft +ÁFA-t számol fel belső takarításra.  

14. A BÉRBE VETT GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS ÉS ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA 

TILOS!  Ennek megszegése esetén 50.000.-Ft +ÁFA kártérítést köteles fizetni a Bérlő, amely 

számviteli kártérítési bizonylattal kerül kiszámlázásra a Bérlő részére.  

15. A gépjárművet kifejezetten TILOS: 

a. másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésben nem szereplő személynek a 

vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni, 

b. üzletszerű személy- illetve teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság 

engedélye nélkül használni, 

c. autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, 

d. másik jármű vontatására használni, kivéve, ha a Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára 

adta bérbe, 

e. vámköteles árukat, vagy megfelelő úti okmányokkal nem rendelkező személyeket 

törvényellenesen szállítani,  

f. hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az ellenőrző műszerek hibajelzése esetén 

használni, 

g. vezetésre alkalmatlan állapotban vezetni, így különösen alkohol, kábítószer, vagy 

gyógyszer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a 

vezetést átengedni. 

16. A bérlés időtartama alatt, a bérbe vett gépjármű vezetésére az alábbi személyek jogosultak, akik 

külön, a számukra kiállított Vezetői engedélyekben kapnak erre meghatalmazást: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlés időtartama alatt a gépjármű napi gondozása, 

átvizsgálása a Bérlő feladata. A vezető és valamennyi utasa minden esetben köteles a biztonsági 

öveket használni! 

18. A Bérbeadó tájékoztatta a bérlőt, hogy a gépjármű műholdas nyomkövető (GPS) rendszerrel 

felszerelt, amely alkalmas mind realtime, mind utólagos útvonal követésre. A Bérlő ennek tudatában 

veszi bérbe a gépjárművet.  

19. A gépjármű maximális megengedett sebessége 130 km/h. Amennyiben a bérlés időtartama alatt, a 

GPS nyomkövető adatai alapján, hatósági ellenőrzéstől függetlenül is ezt túllépik, a Bérlő pótdíjat 

köteles fizetni a Bérbeadónak. A pótdíj mértéke függ a túllépés mértékétől és időtartamától. 

Alkalmanként, 5 km/h-ként és 5 percenként 3000.-Ft +ÁFA fizetendő. A Bérlő jelen szerződés 

aláírásával elfogadja a GPS nyomkövető által mért adatok pontosságát és szükség esetén vállalja a 

pótdíj megfizetését.  

20. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről, így különösen, de nem 

kizárólagosan: balesetről, kárról, megrongálódásról, meghibásodásról köteles azonnal a Bérbeadót 

értesíteni és vállalja, hogy ilyen esetben a Bérbeadótól kapott információk szerint jár el és a 

helyszínen megvárja, meghibásodás esetén az Assistant tréleres szállítóját, egyéb esetben az 

intézkedő hatóságokat. Továbbá balesetnél a bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy 

tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát (pl. másik 

jármű rendszáma, tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fényképek 
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készítése) beszerezni. A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű 

elismerő nyilatkozatot nem tehet.  

21. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, 

értékekért, azok károsodásáért, vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a bérbeadó azokért a károkért, 

amelyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik. 

22. Bérlő hivatalos töltőállomáson, az előírt minőségű diesel üzemanyagot köteles a gépjárműbe 

tankolni és célszerű a tankolásról kapott nyugtát/számlát a gépjármű visszaadását követő 30 napig 

megőrizni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, 

javítás, stb.) a Bérlő megtéríteni tartozik. A gépjármű tele tankkal kerül átadásra és tele tankkal kerül 

visszavételre. Ha az üzemanyag szint a visszavételkor alacsonyabb, az eltérésnek megfelelő 

mennyiségű üzemanyagot kell a Bérlőnek megfizetnie. 

23. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a megjelölt helyen és időben az átvételkorival 

megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen 

használta, az különlegesen szennyezett, az ebből eredő kárt és költségeket a Bérlő tartozik 

megtéríteni. 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 gépjárművet a Bérlőtől (akár a szükséges önhatalom 

eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni.  

24. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt 

gépjárművet a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a 

gépjárműre nézve a Bérlő a Btk. 372. §-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a Bérbeadó jogosult 

a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el a 

bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.  

25. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3000.-Ft +ÁFA egyszeri adminisztrációs díjat 

tartozik fizetni. 

26. Jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a 

Bérlő, Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.  

27. Jelen szerződéssel összefüggésben bármely perrel kapcsolatban a Felek a Dabas Városi Bíróság 

illetékességére magukat alávetik. 

 

Szerződő Felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen 2 példányban aláírták.  

 

Kelt.: Budapest, 20___. ___. ___. 

 

 

 

Bérbeadó 

 

Bérlő 
 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

Tanú neve: _______________________________ Tanú neve: _______________________________ 

Lakcíme: ________________________________ Lakcíme: ________________________________ 

SZIG száma: _____________________________ SZIG száma: _____________________________ 

Aláírása: ________________________________ Aláírása: ________________________________ 
 


