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G É P J Á R M Ű   B É R L E T I   S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött
egyrészről másrészről
név: …………………………… név / cégnév: …………………………………………………..
székhely: ……………………… anyja neve / cégjegyzékszám: …………………………………
adószám: ……………………… lakcím / székhely: ……………………………………………..
                                                                       születési hely / idő: ……………………………………………
mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó – mint bérbevevő – a továbbiakban: Bérlő –
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó bérbe adja a tulajdonát képező ………..………… forgalmi
rendszámú, …………………… gyártmányú, ………………… típusú gépjárművet, a bérlő pedig bérbe veszi annak
tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
Bérlő  kijelenti,  hogy a  gépjárművet  kipróbálta,  annak teljes  műszaki  tulajdonságáról  és  kezeléséről  őt  Bérbeadó
részletesen tájékoztatta.
A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a jelen szerződés tárgyát képező gépjármű használatát 2019. ………….
napján ………… óra ………… perckor engedi át a Bérlőnek.  
A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  használat  Bérlő  részére  történő  átengedése  időpontjában  a  gépjármű
üzemanyagszintje:
……………………………………………………,  valamint  a  gépjármű  kitakarított,  tiszta  külső-belső  állapotban
kerül átadásra.
Bérlő a bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra.

2./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti díj ………. Ft/ nap /azaz ………………….forint/nap/, amely a
bérleti szerződés 1./ pontjában rögzített időtartam végén esedékes. 
A  szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  a  jelen  pontban  rögzített  bérleti  díj  ellenében  a  Bérlő  maximum  napi
………….  kilométer  távolságot  tehet  meg  a  bérelt  gépjárművel,  amennyiben  ezt  meghaladóan  használja  a
gépjárművet, úgy ……….. Ft/km díjat köteles megtéríteni.
A szerződő felek  megállapodnak,  hogy a  Bérlő  szerződésszerű  teljesítését  óvadékkal  (kaucióval)  biztosítják.  Az
óvadék teljes összegét a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg a Bérlő a Bérbeadó részére, azzal, hogy a
szerződés szerződésszerű teljesítést követő megszűnése esetén az óvadék összege a Bérlőnek visszajár. A szerződő
felek  megállapodnak,  hogy  a  Bérlő  szerződésszegése  esetén  a  Bérbeadó  az  óvadék  összegéből  visszatarthatja  a
számlával igazolt kárát.
A szerződő felek rögzítik, hogy az óvadék összege: ……………….Ft azaz ……………………………………. forint.
A Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával az óvadék összegének az átvételét elismeri és nyugtázza.

3./ A szerződő felek a jelen bérleti szerződést előre láthatólag …… nap időtartamra kötik, azzal, hogy amennyiben
Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja
venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására
hozni. A szerződő felek a gépjármű tényleges visszaadási időpontját a jelen szerződés “Feljegyzés” rovatában rögzítik
majd.
A Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt
napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.

4./ Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt - a normál elhasználódást
figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal,
valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, felek által közösen meghatározott egyezményes
visszaadási  helyen és időben (kivéve,  ha Bérlő kéri  és Bérbeadó engedélyezi  a hosszabbítást,  vagy ha Bérbeadó
kérésére korábban kell azt visszaadnia). 
Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű
használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. 
A  bérlő  köteles  a  gépkocsit  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, a rongálódástól megóvni. 
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Bérlő  az  előírt  minőségű  üzemanyagot  köteles  a  gépjárműbe  tankolni  és  célszerű  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. 
Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással
szemben,  így  azt  használaton  kívül  minden  esetben,  bármilyen  csekély  időre  is,  lezárni,  a  riasztó  esetén  azt
bekapcsolni,  a  gépkocsiban  értéket  nem  hagyni,  a  gépkocsival  lehetőleg  őrzött  vagy  zárt  helyen  parkolni,  és
egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár
teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig
azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.
A Bérlő köteles a gépkocsit  és tartozékait  a megjelölt  helyen és időpontban, ennek hiányában a gépkocsi eredeti
átvételi  helyén  -  a  normál  amortizációt  figyelembe  véve  -  az  átvételkorival  megegyező  állapotban  visszaadni.
Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt
és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj, autópályahasználat, stb.) a
bérlőt  terhelik.  Bérlő  az  úthasználati,  autópályahasználati  díjak,  befizetési  igazolását  köteles  a  gépjármű
visszaadásakor átadni bérbeadó részére.
A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, parkolási
díj  stb.)  Bérlő  teljes  felelősséget  vállal  és  tudomásul  veszi,  hogy  azok  költségei  őt  terhelik,  egyben  hozzájárul
adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
A Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

- a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon - figyelembe véve, hogy egy bérleti nap
24 óra.
-  a megtett kilométerek km-díját a Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem
tartalmazza,
-  Bérleti  Szerződésben meghatározott  díját  újratankolási  (üzemanyag és  szerviz)  díjat,  amennyiben Bérlő
leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
- a gépjármű dokumentumai - forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla elvesztése esetén
darabonként  nettó  15000 Ft,  a  gyári  kulcsok elvesztése  esetén  nettó  15.000 Ft  és  költségei,  sérült  vagy
hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként nettó 20.000 Ft.  láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600
Ft, az elakadásjelző háromszög és/vagy -    
  -    egészségügyi csomag   hiánya esetén 5000, gyermekülés 15000 –Ft, ülésmagasító 2000 –Ft, pótkerék
10000 -Ft értékét
-  ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az
esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni,
- a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépkocsit kifejezetten tilos különösen:
- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó

előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
-  üzletszerű személy ill.  teherszállításra  a Bérbeadó és  az illetékes  közlekedési  hatóság engedélye nélkül

használni,
- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
- másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
- hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
- alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a

vezetést átengedni, a gépjárművet ilyen állapotban vezetni.
- a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
- gépjárművezetés oktatására használni

5./  Bérbeadó  szavatol  azért,  hogy  a  bérlet  időtartama  alatt  a  gépjármű  műszakilag  alkalmas  a  rendeltetésszerű
használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye,
amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
A Bérbeadó semmilyen módon  nem felelős  a  Bérlő  által  a  gépkocsiban  elhelyezett  tárgyakért,  értékekért,  azok
károsodásáért  vagy  eltűnéséért.  Szintén  nem  felel  Bérbeadó  azokért  a  károkért,  melyek  Bérlőt  a  gépkocsi
meghibásodásából eredően érik.
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6./ Bérbeadó tájékoztatta Bérlőt, hogy a gépjármű GPS alapú helyzetmeghatározó rendszerrel van ellátva, a Bérlő a
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tájékoztatást megértette.

7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és
műszaki mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával
végeztethet  javítást,  kivéve  a  továbbhaladáshoz  nélkülözhetetlen  hibaelhárítást,  amikor  legfeljebb  20.000,-Ft
értékhatárig Bérlő is javíttathat. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti,
vagy a bérleti díjba beszámítja.

8./  Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és
vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót haladéktalanul értesíti és az akkor kapott
információk szerint jár el. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent
megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/
vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó
sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. 

9./  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  Bérbeadót  terheli  a  gépjármű  súlyadójának,  kötelező  felelősség-  és  CASCO
biztosításának  mindenkori  megfizetése.  A  Bérbeadó  kijelenti,  a  Bérlő  pedig  tudomásul  veszi,  hogy  a  CASCO
biztosítás nem érvényes Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén, továbbá nem terjed ki a
lopáskárra  (kiegészítő  biztosítás  köthető).  Erre  tekintettel  Bérlő  vállalja  megfizetni  a  CASCO  biztosítás  önrész
összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
A Bérlő  tudomásul  veszi  és  kifejezetten  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  jelen  bérleti  szerződés  hatálya  alatt
bekövetkező baleset miatt  a jelen szerződés tárgyát képező gépjármű kötelező felelősségbiztosításának díjemelése
esetén a  jelenlegi  és  a  balesetet  követő elszámolási  időszak kötelező felelősségbiztosítási  díjának különbözetét  a
Bérbeadó erre irányuló írásbeli felszólítását követő 15 napon megtéríti. A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a kötelező
felelősségbiztosítás díjának emelkedését a Bérlőnek a fizetési felszólítással egyidejűleg igazolja.

10./ Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával. Ezen a
címen bérleti  díj  leszállítási  igénye Bérlőnek nem lehet.  Bérlő  önhibás  közlekedési  balesete,  ill.  lopáskár  esetén
Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.

11./  A meg nem fizetett  díjak (parkolási  díj,  úthasználati  díj,  rév stb.)  tekintetében Bérlő tudomásul  veszi,  hogy
mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. 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  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  utóbbi  esetben  Bérbeadó  nem  köteles  ellenbizonyítás
lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

12./ 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 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.

13./  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. 372. §-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.

14./ Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő késedelmi kamatot tartozik fizetni.

15./ 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 fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve.



4

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon
akkor  is  a  címzetthez  megérkezettnek  tekintendő,  ha  az  „ismeretlen”,  „elköltözött”,  „cím elégtelen”,  „kézbesítés
akadályozott”, „átvételt megtagadta” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

16./ A jelen bérleti szerződést jogi személy képviseletében aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet
vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.

17./ 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.

18./  Bérbeadó és  Bérlő  kijelentik,  hogy magyar  állampolgárok /  magyarországi  székhellyel  rendelkező személy,
szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet
bekövetkezése sem fenyegeti.

19./ A Bérlő   - amennyiben természetes személy -    a jelen bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bérbeadó,
mint  adatkezelő  adatkezelési  szabályzatát  megismerte,  azt  tudomásul  veszi,  az  adatkezeléshez  kifejezett
hozzájárulását adja.
Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén -
így  közigazgatási  bírság  kivetése,  parkolási  díj,  pótdíj  érvényesítése,  közlekedési  szabályszegés  elkövetőjére
vonatkozó hatósági megkeresés esetén - az arra illetékesek részére kiszolgáltatja. 

20./  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  IV.  törvény
rendelkezései az irányadók, jogvita esetére a felek kölcsönösen alávetik magukat a Bajai Járásbíróság kizárólagos
illetékességének. 

Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és közös értelmezés után hh. aláírták. 

Baja, 20…………..

…………………………..
Bérbeadó

……………………………..
Bérlő

Előttünk, mint tanuk előtt:
Tanú: ………………………………..      
Lakcím: ………………………………
Aláírás: ……………………………….. 

    Tanú: ………………………………..
    Lakcím: ………………………………
    Aláírás: ………………………………..

Feljegyzés a bérelt gépjármű Bérlő általi átadásáról - Bérbeadó általi átvételéről:
A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a fenti bérleti szerződés alapján bérelt gépjárművet 
………….. év …….. hónap ……… nap ………óra ……… perckor a Bérbeadó birtokába visszaadta.
A  szerződő  felek  megállapítják,  hogy  a  gépjármű  műszaki  és  esztétikai  állapota,  valamint  üzemanyag  szintje  a
Bérbeadónak történő visszaadás időpontjában a fenti bérleti szerződésben meghatározottak szerint 
m e g f e l e l ő  / n e m   m e g f e l e l ő.
Amennyiben nem megfelelő, annak részletezése:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fentiekre  tekintettel  a  bérleti  szerződésben  foglalt,  Bérlő  által  megfizetett  óvadékkal  (kaucióva)l  a  felek  akként
számolnak  el,  hogy  abból  ………………………..  Ft  azaz  …………………………………………… forint  jár  vissza  a
Bérlőnek, ennek átvételét a Bérlő elismeri és nyugtázza.

Baja, 20…………..
…………………………..

Bérbeadó
……………………………..

Bérlő


