
 
 

Gépjármű Bérbeadási Szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről: Kristóf Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Kristóf 
Autóház Kft., székhely:9300 Csorna, Soproni út 66. H. ép., cégjegyzékszám: 08 09 014653, adószám: 13881717-2-08, jelen szerződés 
aláírásánál képviseli: Kristóf László ügyvezető; E-mail: info@kristofautohaz.hu ), mint Bérbeadó 
 
 
Másrészről:   Név/Cégnév: 

   Lakcím/Székhely: 
   Születési hely és idő/Cégjegyzékszám:  
   Anyja neve/ Képviseletre jogosult:   

Adóazonosító jel/Adószám:  
   Telefonszám:    
   E-mail cím: 
 mint  Bérlő, a továbbiakban együttesen, mint Felek között a mai napon és az alábbi feltételekkel: 
 
Bérlő a következő feltételek szerint bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező, az alábbi azonosító adatokkal rendelkező gépjárművét (a 
továbbiakban: Gépjármű): 
 
Gépjármű adatai:  Forgalmi rendszám:    
   Típus:    
   Alvázszám:   
   Motorszám:    
   Előírt üzemanyag:    
   Forgalmi engedély száma:   
 
CASCO     %, ebből önrész:   
A Gépjármű vezetésére jogosult személy: Bérlő      a Bérlővel jogviszonyban álló személy / második sofőr1:   
Név:          Szem. ig. szám:      Születési idő:    
Cím:        Anyja neve:          Jogosítvány szám:     
Jog. érvényessége:     
 

 Szerviz csereautó (a bérlet időtartama ebben az esetben a megadott naptári nap 8:00 – tól 17:00-ig tart)    
Díja:   

 Rövid/ Hosszú időtartamú bérlet          
 

Bérlés kezdete:      Bérlés vége:   Napidíj:         Km díj 25- Ft/ km, mely személygépjármű esetén 100 
km/nap,     haszongépjármű esetén 300 km/nap feletti használat esetén fizetendő;   Kaució vagy előleg:                              
Km óra állása induláskor   km     Km óra állása érkezéskor:                       Elviteli időpont:   
Bérlési napok száma:      Megtett km:                Fizetett napok száma:          
Visszavétel időpont:    Autópálya-matrica: Országos             Fizetve:  -   

 
Állapot és felszereltség 

 
Sérülések, hibák: 

Tartozékok, felszereltség: mentőláda, elakadásjelző-háromszög, izzókészlet, tanksapka, pótkerék, 
emelő+kulcs, rádió+antenna 
 
 

 

 

 
Bérlő a  jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy a kézi és lábfék próbája, világítás és 
jelzőberendezések ellenőrzése, gumik légnyomásának ellenőrzése, generátortöltés, motorolaj, 
üzemanyag, akkumulátor savszint, hűtőfolyadék, karosszéria és belső kárpit, valamint a kormánymű 

ellenőrzése; illetőleg rövid futópróba megtörtént, mindezek alapján Bérlő a Gépjárművet a rendeltetésének, és a szerződésben foglaltaknak 
megfelelő állapotban, biztonságos á szabályszerű közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban, tisztán, tele üzemanyagtankkal veszi át 
Bérbeadó képviselőjétől.  
 
 

……..…………………….………………………..  ………………………….……………………. 
Bérbeadó      Bérlő 

 
 
 

 
1 aláhúzással jelölendő 

   

 

 



 
 

Részletszabályok 
 
1) Bérlő a jelen szerződés aláírásával együtt is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben megadott személyes adatokat a jelen 

szerződés teljesítéséhez szükséges célból és ideig – ideértve az esetleges szerződésszegés miatt szükségessé váló igényérvényesítést is – kezelje, 
azokat jogszabály felhatalmazása alapján a könyvelést végző személy és a hatóságok, bíróságok részére továbbítsa. Bérlő egyidejűleg kijelenti, hogy a 
megadott adatok valósak, a bemutatott okiratok érvényesek. 

 
2) Bérbeadó a megjelölt „Elviteli időpont”- ban a Gépjárművet a Bérlő birtokába bocsátotta, ezzel a Gépjármű jelen szerződés szerinti időtartamára szóló 

használatát átengedte. Bérlő a Gépjárművet az „Állapot és felszereltség” cím alatt felsorolt felszereltséggel és állapotban, a forgalmi engedéllyel és 
valamennyi szükséges okirattal együtt, hiánytalanul birtokba vette, és kötelezettséget vállal a bérleti díj és egyéb költségek megfizetésére. 

 

3) A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Gépjármű a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak; 
továbbá, hogy harmadik személynek nincs a Gépjárműre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. 

4) A Gépjárművet kizárólag a Bérlő, illetve a vele jogviszonyban álló, a Gépjármű vezetésére jogosult személyként feltüntetett személy jogosult e 
jogviszonya vagy a bérlet megszűnéséig (a továbbiakban: Bérlő) használni. A Bérlő köteles a Gépjárművet a rendeltetésének megfelelően, a közúti 
közlekedés szabályainak betartása mellett használni. Különösen tilos a Gépjárművet versenyzés céljára, taxiként, vagy a normál közúti használattól 
jelentősen eltérő módon használni. Bérbeadó jogosult a használat rendeltetésszerűségét – szükség esetén, a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül – 
ellenőrizni, ennek érdekében joga van a Gépjárművet a telephelyére bekéretni. 

 
5) Bérlő a Gépjárművet albérletbe nem adhatja, használatát a jelen szerződésben szereplő személyen kívül másnak át nem engedheti, a Gépjárművet nem 

alakíthatja át. 
 
6) A szerződés a megjelölt határozott időtartamra jön létre, annak rendes felmondására nincs mód. Amennyiben Felek a határozott idő lejárta előtt 

megállapodnak annak meghosszabbításáról, úgy Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben megadott e-mail címére aláírt nyilatkozatot küld, melyben a 
határozott idő meghosszabbításához hozzájárulását adja. Meghosszabbításról szóló jognyilatkozat esetén a határozott idő lejárata a Bérbeadó 
meghosszabbításról szóló jognyilatkozat szerint alakul.  Amennyiben a Bérlő a bérlet időtartamának lejártát követően is tovább használja a 
Gépjárművet (azaz a lejárat napján legkésőbb 17 órára a Bérbeadó telephelyére a jelen szerződésben foglaltak szerint a Gépjárművet nem hozza 
vissza), úgy Bérlő jogalap nélküli birtokosnak minősül, aki birtokvédelemre nem tarthat igényt, és a jogalap nélküli használatért a napi bérleti díj 
kétszeresének megfelelő használati díj megfizetésére köteles, emellett a jogszerűtlen használatból eredő valamennyi kárért korlátlan felelősség terheli. 

 
7) A bérlet megszűnésekor – azaz a lejárat napján legkésőbb 17 órára – Bérlő köteles a Bérbeadó telephelyén a Gépjárművet Bérbeadó részére átadás-

átvételi eljárás keretében, tisztán, tele tankkal, hiánytalan felszereltséggel és dokumentációval, sérülésmentesen és működőképes állapotban átadni. 
Felek a Gépjármű állapotát és felszereltségeit, illetve a forgalmi engedély és egyéb átadott, szükséges okiratok meglétét a jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képező „Állapot és felszereltség” összevetésével ellenőrzik. 

 
8) A bérlet időtartama alatt Bérlő viseli a Gépjármű fenntartásával járó valamennyi költséget és kiadást, kivéve a biztosítások esedékes díjait, kötelező 

vagy futásteljesítés alapján a bérlet időtartama alatt esedékessé váló szervizek költségeit, autópálya-matrica díjat (amennyiben az 1. oldalon 
megjelölésre került, hogy Bérlő így veszi bérbe a Gépjárművet). Bérbeadó nem téríti meg a Bérlőnek – saját döntése nyomán – a Gépjárművet illetően 
tett olyan beruházásának költségét, amelynek hasznait a Gépjármű a bérlet lejártát követően is húzza. 

 
9) Bérlő teljes felelősséggel tartozik minden olyan – máshonnan meg nem térülő – kárért (különösen, de nem kizárólagosan: CASCO önrész, késedelmi 

pótlék, díjkiesésből származó anyagi veszteség pótlása), amely a Gépjárműben a bérlet időtartama alatt keletkezik, így különösen, de nem 
kizárólagosan, amely a Gépjármű rendeltetés- vagy szerződésellenes használatából, ellopásából, megrongálódásából, meghibásodásából, vagy 
megsemmisüléséből (ideértve a gazdasági totálkár esetét is) eredő károkat. Bérlő az őt terhelő kártérítési kötelezettséget a kár bekövetkeztétől vagy a 
Bérbeadó felhívásától számított 15 napon belül köteles megfizetni. Biztosítási esemény esetén a Biztosító térítése Bérbeadót illeti. Bérlő tisztában van 
azzal, hogy a Gépjármű üzemeltetése veszélyes üzemnek minősül, és tudomással bír a Ptk. veszélyes üzemi felelősségre vonatkozó szabályairól. 
Bérbeadó a mosás költségét 2.790,- Ft-ban állapítja meg. A kártérítés beszámítható a kaució összegébe. A Bérlő korlátlan anyagi felelőssége kiterjed 
különösen, de nem kizárólagosan a Gépjármű szakszerűtlen, továbbá ittas vagy bódult, a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatti 
állapotban történő üzemeltetéséből eredő kárra. 

 
10) Felek a bérleti díj összegével és egyéb költségek tekintetében utólag, a bérlet megszűnésekor, a 7. pontban foglalt eljárás alapján számolnak el 

egymással. 
 
11) Követendő eljárás a Gépjármű meghibásodása esetén: 
a. ha a Bérlő a Gépjármű üzemeltetése közben rendellenességet észlel (például olajnyomás megszűnése, túlmelegedés, elektromos zavar, stb.), köteles 

megtenni minden tőle elvárhatót a kár megelőzése, a károsodás bekövetkezésének elkerülése érdekében. Amennyiben a Gépjármű mozgásképes, úgy 
köteles azt haladéktalanul a Bérbeadó telephelyére vinni. A telephelyet meghibásodás, vagy sérülés esetén haladéktalanul értesíteni kell, majd a 
továbbiakban a telephely utasítása szerint kell eljárni. 

b. Mozgásképtelenné vált Gépjármű esetén a Bérlő köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Gépjármű tárolása, annak a 
Bérbeadó telephelyére történő szállításáig zárt helyen történjen. A meghibásodásról és a tárolás helyéről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell, aki 
gondoskodik telephelyére történő szállításról. 

 
A Gépjárművet javítani – a defekt esetét kivéve – kizárólag a Bérbeadó szervizében lehet.A Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával együtt is kizárja a 

felelősségét a Gépjármű bérlet időtartama alatt történő meghibásodásából eredő, a Bérlőt érő bármilyen kárért. 
 
12) Felek a jelen szerződés feltételeit áttanulmányozták és az abban foglaltakat megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
13) A jelen szerződés tartalmazza a Felek lényeges előadásait, ekként megállapodásuk valamennyi feltételét, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt 

korábbi megállapodásaik, tárgyalásaik hatályukat vesztik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén e rendelkezés helyett a 
polgári jog szabályai alkalmazandóak azzal, hogy a szerződés többi rendelkezése érvényes. 

 
14)  Felek vitás ügyeiket igyekeznek békés úton rendezni, ám amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájukra kikötik a Bérbeadó székhelye 

szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
Kelt.: Csorna, 2022.   
 

………………………………………..……..   ………………………….…………………. 
Bérbeadó       Bérlő 


