BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:
Bérlő neve:
Cím:
Levelezési címe:
Számlázási cím:
Számlaszáma:
Adóigazgatási száma:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégbíróság és cégjegyzékszám:
Aláírási joggal felruházott képviselő:
- a továbbiakban - amennyiben a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik - Bérlő
másrészről:
Bérbeadó neve:
Székhely:
Számlaszám:
Adószám:
Statisztikai jelzőszám:
Cégbíróság és Cégjegyzék száma:
mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
Bérbeadó, mint „A Budapesti Városigazgatóság Zrt. és egyes tagvállalatai részére
személygépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése 36 hónap
időtartamra” tárgyú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában ………………..számon megjelent,
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesnek minősített Ajánlattevője vállalja, hogy a Bérlő
működéséhez szükséges, az 1. sz. mellékletben meghatározott személygépjárműveket
biztosítja, fenntartja, flottarendszerűen üzemelteti Bérlő részére tartós bérlet formájában.
1.1 A Bérlő által igényelt gépjárművek teljes mennyiségét a jelen szerződés 1. sz. mellékletét
képező ütemezés szerint, a Bérlővel előzetesen egyeztetett időpontban kell saját
állományából tartós bérleti konstrukció keretében Bérlő részére bérbe adni flottarendszerű
üzemeltetési szolgáltatással. Amennyiben a gépjárműve(ke)t Bérbeadó nem tudja Bérlő által
megjelölt határidőre rendelkezésre bocsátani, úgy Bérbeadó vállalja, hogy a megrendelt
gépjárműveknek, megfelelő kategória és felszereltség azonos, négy évnél nem idősebb,
maximum 100 000 km-t futott cseregépjárművet biztosít Bérlő részére a megrendelt
gépjárművek átadásáig az ajánlatban megadott bérleti díjjal azonos bérleti díjért.
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Amennyiben Bérbeadó a szerződéskötéstől számított 120 naptári nap elteltével sem
biztosítja a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában bemutatott, a közbeszerzési eljárás
dokumentációjában
meghatározott
műszaki
paramétereknek
megfelelő
személygépjárműveket, úgy Bérlő részére hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a jelen
szerződés 8.6. pontjában meghatározott feltételekkel.
1.2 A Bérlő az általa igényelt gépjárműveket az egyes gépjárművek átadásától számított 36.
hónap végéig bérli, Bérbeadó pedig a bérelt gépjárműveket a jelen szerződésben
meghatározottak szerint üzemelteti.
2. Bérbeadó kötelezettségei
2.1 A Bérbeadó által nyújtott üzemeltetési szolgáltatás különösen az alábbiakat foglalja
magában:
 A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése: törzskönyv,
rendszám, érvényesítő címke, vagyonszerzési illeték, 0 revízió, műszaki vizsga,
forgalmi engedély önkormányzati adó és forgalomba helyezési költség viselése. A
teljesítés vonatkozásában kizárólag új gépjármű lehetséges. Új gépjárműnek minősül
az a jármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba
helyezve, bemutató illetve próbajárműként nem használták, továbbá a gyártás és a
forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 12 hónapnál.
 A gépjármű forgalmi engedélyének, műszaki vagy egyéb hatósági vizsgáztatásával
kapcsolatos teendők ellátása és azok költségeinek viselése.
 Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás megfizetése baleseti különadóval
 Teljesítményadó megfizetése
 Cégautó adó megfizetése
 Az alábbi biztosítási eseményekre (töréskár, elemi kár (tűz- és robbanáskár), lopáskár
és extratartozék biztosítás) kiterjedő CASCO biztosítás belföldön és Európa területén
10 % (a minimum érték legfeljebb 50.000 Ft) önrésszel
 Utasbaleset biztosítás belföldön és Európa területén (külföldi használat esetén a
biztosítást erre vonatkozó bérlői igény esetén kell biztosítani a szerződés időbeli
hatálya alatt gépjárművenként legfeljebb 21 nap időtartamra)
 Biztosító által kiállított díjfizetés igazoló, valamint Nemzetközi biztosítási kártya
biztosítása
 Flottamenedzsment szolgáltatás (3. sz. melléklet)
2.3 A Bérbeadó kizárólag az 2. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalmú
gépjárműveket szolgáltathatja.
2.4. Bérbeadó a karbantartások és javítások megszervezésénél köteles figyelembe venni és
biztosítani a Bérlőnek a folyamatos, biztonságos üzemvitelhez fűződő alapvető érdekét, így
különösen köteles a munka megszervezésénél biztosítani, hogy a feladat ellátása ne okozzon
Bérlő részére munkaidő-kiesést, ennek biztosítása érdekében Bérbeadó vállalja, hogy mind a
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kötelező szervizek, mind a szezonális gumiabroncs cserék, és garanciális javítások
időtartamára csereautót biztosít Bérlő részére a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint.
2.5 Káresemény bekövetkezte esetén a Bérbeadó köteles a biztosító által kért
dokumentumokat a Bérlőtől átvenni, a biztosítónak ezt átadni, ill. az ügyben eljárni.
2.6 A Bérbeadó minden egyes gépjárműhöz vezetői tájékoztatót ad, amely tartalmazza azon
dokumentumokat, okiratokat, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, stb., melyeket a Bérlő adott
esetben (pl. hatósági ellenőrzés során, biztosítási káresemény során) köteles felhasználni. A
vezetői tájékoztató az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes feltételeket is tartalmazza.
A Bérbeadó a szerződésben, valamint a vezetői tájékoztatóban foglaltak szerint köteles
szolgáltatását nyújtani.
3. A szolgáltatás nyújtásának feltételei
3.1 A szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezések:
3.1.1 A szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése során a
Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár el a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően. E harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, és
Bérbeadó a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. A Bérlő
jogosult a harmadik személy eljárási jogosultságának igazolását kérni.
3.1.2 Bérbeadó a székhelyén kapcsolattartó személyt jelöl ki, aki a szerződés tartama alatt a
Bérlő rendelkezésére áll a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél
hétköznapokon 8.00 órától 16.00 óráig. A Bérlő a szolgáltatásokat csak a Bérbeadó
alkalmazottja és a Kapcsolattartó személyen, annak akadályoztatása esetén a Bérbeadó által
erre kijelölt személyen keresztül veheti igénybe.
3.1.3 Felek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az alábbi személyeket jelölik ki:
Bérbeadó részéről:
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
Bérlő részéről:
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek írásban
kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 5
munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a
mulasztó fél felelősséggel tartozik.
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3.1.4 A szolgáltatásokkal kapcsolatos igénybejelentést a Bérlő írásban (levélben vagy faxon
vagy elektronikus úton, e-mailben) köteles megtenni. Az igénybejelentésben minden
esetben meg kell jelölni a Bérlőt, a gépjármű típusát és forgalmi rendszámát, valamint az
igényelt szolgáltatás pontos leírását. A szolgáltatásokkal kapcsolatos igénybejelentést abban
az esetben, ha a Bérlőnek nincs lehetősége írásbeli értesítésre, telefonon is megteheti, de
ezt köteles írásban is megerősíteni a telefonos bejelentést követő első munkanapon.
Bérbeadó teljesítési kötelezettsége a telefonos értesítés vételétől kezdődik, függetlenül az
írásbeli megerősítés megtörténtétől.
3.2 Karbantartási szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések:
3.2.1 Felek a gépjármű karbantartása, szervizelése terén kiemelten kötelesek együttműködni
egymással annak érdekében, hogy a gépjármű állaga és értéke csak a rendeltetésszerű
használattal arányosan romoljon. Ennek keretében a Bérbeadó kötelessége és felelőssége a
gépjármű karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni a Bérlő közreműködésével a
szerződésben foglaltak szerint, a Bérlő kötelessége a rendeltetésszerű használatban
tartásáról gondoskodni a jogszabályi és műszaki előírások rendelkezéseinek megfelelően, a
Bérbeadó közreműködésével a szerződésben foglaltak szerint.
3.2.2 A Bérbeadó kötelessége az időszakos karbantartási munkák és műszaki felülvizsgálatok
szükségességének figyelemmel kísérése és azok elvégzése céljából a Bérlő értesítése. A Bérlő
kötelessége arról gondoskodni, hogy a gépjármű rendelkezésre álljon az összes műszakilag
előírt időszaki ellenőrzésen és karbantartáson. Bérbeadó a munkálatok elvégzése céljából
csak a Bérlő Kapcsolattartójának előzetes értesítését követően szállíthatja márkaszervizbe a
gépjárművet.
3.2.3 A Bérlő által jóváhagyott munkát a Bérbeadó rendeli meg a szerviztől.
3.2.4 Nem tartoznak a karbantartási alapszolgáltatásba az alábbiak:

a gépjármű fentieken kívüli egyéb meghibásodása, vagy megrongálódása esetén
történő javítás,

a Bérlő - vitás esetekben a Bérbeadó által okirattal, vagy más, arra alkalmas
dokumentummal bizonyított - gondatlansága vagy a gépjármű nem
rendeltetésszerű használata miatt szükségessé váló alkatrészcserék és javítások,
(ideértve különösen azt, ha nem a gyári előírásnak megfelelő üzemanyag került a
gépjárműbe),

az időszakos szervizeléskor elvégzendő alap takarításon felül a gépjármű
bárminemű mosása, tisztítása,

a gépjármű indítókulcsainak elvesztése miatti, illetve egyéb a Bérlőnek felróható
okból végrehajtott zárcsere,

a riasztó távirányítójának elvesztése esetén a gépjármű riasztóberendezésének
cseréje.

ablakmosó folyadék utántöltése

Bérlő által a gépjárműbe beszerelt tartozékokra, egyéb kiegészítőkre vonatkozó
javítási költségek,

a gépjárműbe nem gyárilag beszerelt rádió, telefon, fax, illetve egyéb
híradástechnikai készülék szerelési és szervízelési költsége
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a járművön elhelyezett bármilyen sajátos festési technikával vagy
megkülönböztető jelölésekkel kapcsolatban felmerülő javítási költségek,
a gépjármű gumiköpenyek cseréje, ha a cserét a gépjármű rendeltetésellenes
használata okozza.

Ezen esetkörökbe tartozó munkák elvégzéséről a Bérlőnek a Biztosító által nem térített
költségén a Bérbeadó akként köteles gondoskodni, hogy a gépjárművel kapcsolatos garancia
feltételek ne sérüljenek.
3.3 A karbantartás körén kívül eső javítások
A 20.000 Ft-ot meg nem haladó, sürgősségi, a továbbhaladáshoz szükséges, vagy a KRESZ
előírásainak megfelelő javítások (izzócsere, defekt javítás, akkumulátor csere) esetében a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül, de a Bérbeadó költségére a Bérlő az általa
megválasztott bármelyik márkaszervizben elvégeztetheti a javítást.
Amennyiben a javítás várható költsége a 20.000,- Ft-ot meghaladja, úgy Bérlő a javítást
köteles elsősorban a márkaszervizek egyikében elvégeztetni.
3.4 Teljes körű szerviz szolgáltatás:
A karbantartási alapszolgáltatáson felül a Bérbeadó vállalja a gépjárművel kapcsolatos összes
üzemeltetési, javítási, szervizelési és fenntartási költséget, beleértve a kopó alkatrészek
cseréjét (lista a kopóalkatrészekről a 4. sz. mellékletben rögzítve), a helyszíni javításokat és a
hibaelhárítások ellátását is, azonban a részletes ajánlatban meghatározott szervizátalány díj
a márkakereskedő által megadott, előre tervezhető kötelező szervizek anyag- és munkadíját
tartalmazza, Bérlő által megadott futamidőnek és futásteljesítménynek (36 hónap)
megfelelően.
3.5 Gépjármű segélyszolgálat:
3.5.1 Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, a Bérlő köteles a gépjármű helyéről értesíteni a
Bérbeadót, vagy a Bérbeadó munkaidején (hétköznap: 8.00-16.00 óra) kívül a vezetői
tájékoztatóban meghatározott segélyszolgálatot. A Bérlő a gépjárművet csak a Bérbeadó
vagy meghatalmazottja részére adhatja át, amelynek átadásához átadás-átvételi jegyzőkönyv
felvétele szükséges. A kárveszély a gépjármű átadását követően átszáll a Bérbeadóra, és a
gépjármű javítás utáni visszaadásáig áll fenn. A Bérbeadó köteles a gépjárművet
szakszervizbe szállítani, ha a hiba helyszínen nem javítható.
3.4.2. A Bérlő köteles a gépjármű őrzéséről gondoskodni addig, amíg a Bérbeadó vagy
Kapcsolattartója azt tőle át nem veszi.
3.5. Cseregépjármű rendelkezésre bocsátása:
3.5.1 A Bérbeadó az alábbi esetekben bocsát a Bérlő rendelkezésére cseregépjárművet:
 a gépjármű javításának idejére;
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 ha a gépjármű bármely más okból nem használható és ennek időtartama a
bejelentésétől számított 24 órát meghaladja, akkor a bejelentéstől számított lehető
legrövidebb határidőn belül kell biztosítani a cseregépjárművet.
3.6 Biztosítással kapcsolatos szolgáltatás és egyéb biztosítási feltételek:
3.6.1 Bérbeadó végzi a szerződés tartama alatt a gépjárművek biztosításainak ügyintézését,
valamint a biztosítással kapcsolatos nyilvántartási és kezelési feladatokat. Bérbeadó ezen
kötelezettségének neki felróható okból történő megsértéséből eredő valamennyi kárért
felelősséggel tartozik.
A Bérbeadó 10%, de minimum 50.000,-Ft önrésszel bíró, legalább az alábbi biztosítási
eseményekre (töréskár, elemi kár (tűz- és robbanáskár), lopáskár és extratartozék biztosítás)
kiterjedő körű casco, valamint kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köteles kötni a
gépjárműre, magyarországi és európai hatállyal egyaránt.
A gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával a Bérlő igazolja, hogy a vonatkozó
biztosítási feltételeket megismerte (különös tekintettel az önrész mértékére) A Bérlő a
gépjárműre a Bérbeadó által kötött biztosítások mellett más biztosítást nem köthet. A
Bérbeadó csak a Bérlő külön írásbeli kérelmére biztosítja a gépjárműbe Bérlő által beszerelt
(nem gyári) extra tartozékokat (különösen: nagy értékű HI-FI berendezések stb.) A
gépjárműre vonatkozó biztosítási díjak is ennek figyelembe vételével kerülnek
meghatározásra.
A CASCO Magyarország és a nemzetközi zöldkártya által meghatározott országok
érvényes a 3.6.1. pont második bekezdésében meghatározott önrésszel.
érvényességi területén kívüli használat során felmerült károk és költségek
értelemszerűen az önrész) teljes egészében Bérlőt terhelik, kivéve a kötelező
terhére történő biztosítási esemény.

területén
A casco
(valamint
biztosítás

Bérbeadó igény estén külön írásbeli engedéllyel hozzájárulhat ahhoz, hogy Bérlő a
gépjárművet vagyonvédelmi berendezéssel ellássa.
3.6.2 Ha a gépjárművel kapcsolatban bármilyen káresemény bekövetkezik, a Bérlő köteles
rövid úton azonnal (fax, telefon, e-mail), de legfeljebb 1 munkanapon belül írásos formában
értesíteni a Bérbeadót. Ha a káresemény során személyi sérülés következik be, a Bérlő
köteles rendőri intézkedést kérni. A gépjárművet ért lopáskárt a Bérlő köteles haladéktalanul
bejelenteni az esemény helyszíne szerint illetékes belföldi vagy külföldi rendőrhatóságnál, és
arról a Bérbeadót írásban, és a szükséges dokumentumok megküldésével haladéktalanul, de
legkésőbb a következő munkanapon tájékoztatni.
3.6.3 A Bérlő köteles megtenni harmadik személyek felé, illetve a hatóság felé a
káreseménnyel kapcsolatos bejelentéseket és intézkedéseket, melyek a kárrendezés miatt
feltétlenül szükségesek, valamint amelyek által a feleket ért vagy érő kár és költség, illetve
ezek felmerülésének veszélye csökkenthető vagy kiküszöbölhető. A Bérlőnek el kell juttatnia
a Bérbeadóhoz a káreseménnyel kapcsolatban keletkezett összes iratot, dokumentumot.

6

3.6.4 Bérlő köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyek abból adódnak, hogy a biztosító
társaság a kártérítés kifizetését bármilyen indokolt ok miatt, részben vagy egészében
megtagadja.
3.6.5 Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű a vonatkozó casco biztosítási
szerződés előírásainak megfeleljen. Bérbeadó a tudomásszerzést követően haladéktalanul
írásban értesíti Bérlőt a biztosító társaság által a biztosítási feltételekben alkalmazott minden
olyan változtatásról, amely Bérlő jelen pontban foglalt kötelezettségét érinti. A gépjárműbe
beszerelt riasztó és indításgátló berendezéseknek meg kell felelniük a biztosító társaságok
aktuális vagyonvédelmi utasításainak. Az érvényességi feltételek teljesítéséből eredő
költségek, valamint a biztosítási feltételek esetleges változása miatt felmerülő költségek a
Bérlőt terhelik.
3.6.6 A gépjármű kulcsairól nem készíthető másolat a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül
4. Használati jogok
4.1 A szerződés tartama alatt a Bérlő használati joga a gépjárművek felett kizárólagos.
4.2 A gépjármű káresemény bekövetkezése esetén - a lopás és a totálkár esetét kivéve – a
biztosító társaság vagy a hivatalos rendőri szervek által megállapított időpontig számít
használatban lévőnek.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt gépjárművet:
 másnak zálogba nem adhatja, nem jogosult azt bármely módon megterhelni,
 díj ellenében történő nem tevékenységi körbe tartozó üzletszerű személy-, és
teherszállításra, oktatásra, versenyzésre nem veheti igénybe, és
 csak rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki előírások szerint, a
Bérbeadó írásos tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően használhatja.
4.3 Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen
át nem engedheti. Ez alól kivételt képeznek a Bérlővel munkaviszonyban, munkaviszony
jellegű egyéb jogviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló, valamint amennyiben a
Bérlő hatályos gépjárműszabályzata erre lehetőséget ad, az írásos meghatalmazás alapján
feljogosított személyek.
4.4 Ha harmadik személy bármilyen okból a gépjárműre igényt támaszt, vagy a felek
jogviszonyát bármilyen formában érintő módon intézkedni kíván a gépjárművel
kapcsolatban, a feleknek kölcsönösen haladéktalanul, de legkésőbb az igény bejelentésétől
számított 3 napon belül tájékoztatniuk kell egymást. Amennyiben Bérbeadó érdekkörében
merül fel az igénylés, úgy Bérlő valamennyi kárát köteles megtérítenie. Ha a harmadik
személy bármilyen intézkedést foganatosít a gépjárművel kapcsolatban, a felek önállóan
kötelesek megtenni azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyekkel a szerződő fél saját
magát, illetve a másik felet károsodástól, valamint egyéb nem várt költségtől megóvja (pl.:
rendőrhatósági intézkedés során bevont forgalmi engedély, finanszírozó részéről tett
intézkedés).
5. Bérlő kötelezettségei
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5.1 Bérlő köteles a Bérbeadó szerződés szerinti szolgáltatásainak ellenértékét a szerződésben
szereplő feltételeknek megfelelően kiegyenlíteni.
5.2 Bérlő a bérelt gépjárművön nem végezhet, vagy végeztethet olyan módosítást,
átalakítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, és amely a gépjármű állagában,
értékében a rendeltetésszerű használattal járó értékvesztést meghaladó értékváltozást okoz.
5.3 Bérlő a gépjárművekbe a gyártó által előírt üzem- és kenőanyagot köteles használni.
5.4 Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, ha a káresemény során személyi sérülés történt,
vagy, ha a károkozó személye egyértelműen nem állapítható meg. A rendőri intézkedés
esetleges költsége a Bérlőt terheli, kivéve, ha a rendőri intézkedés azt állapítja meg, hogy a
káresemény oka Bérbeadó érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.
5.5 Bérlő a gépjármű használata közben felmerülő javítási igényekről a Bérbeadót köteles
tájékoztatni, értesíteni.
5.6 Bérlő telefonon és írásban is 1 munkanapon belül köteles értesíteni a Bérbeadót a
gépjárművel kapcsolatos káresemény (megrongálódás, megsemmisülés, stb.), a jármű illetve
dokumentumainak, kulcsainak, riasztókapcsolóinak elvesztése esetén, és köteles
együttműködni az esemény körülményeinek tisztázásában, és a kárrendezéshez szükséges
iratok beszerzésében.
5.7 A Bérlő felelősségére visszavezethető káreseménnyel kapcsolatban felmerülő CASCO
önrészt, illetve a káreseménnyel kapcsolatos, a biztosító által esetlegesen nem fedezett
károkat Bérlő köteles megfizetni, illetve a Bérbeadóhoz haladéktalanul eljuttatni minden
okiratot, illetve határozatot, amelyet az esettel kapcsolatban kapott.
5.8 Bérlő negyedévenként legalább egy alkalommal köteles lehetővé tenni, hogy a Bérbeadó
vagy az általa meghatalmazott személy az előre egyeztetett időpontban, a Bérlő
képviselőjének jelenlétében a gépjárművek állapotát, valamint a kilométeróra aktuális
állását – a Bérlő munkavégzésének akadályoztatása nélkül - ellenőrizze.
5.9 A Bérlő köteles a járművet rendeltetésszerűen és gondosan kezelni, a használati utasítás
előírásait, valamint a gyártónak szervizelési időintervallumokra, ill. a mindenkor szükséges
javítások, hatósági vizsgák elvégzésére vonatkozó előírásait betartani. Bérlő biztosítja, hogy a
gépjárművek használói a gépjárműveket megóvják és rendeltetésszerűen használják. Bérlő a
gépjármű Átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával kijelenti, hogy a gépjármű kezelési
utasításában, illetve műszaki dokumentációjában foglaltakat megismerte és azokat kötelező
érvénnyel betartja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a biztosító elutasíthatja a kártérítés
kifizetését a forgalmi engedély, és/vagy gépjármű kulcsainak gépjárműben hagyása, illetve
elvesztése esetén. Ezen esetekben Bérlő haladéktalanul köteles megtéríteni Bérbeadó teljes
kárát.
5.10 Bérlő a gépjárművet saját költségére és kockázatára használja. Ennek keretében Bérlő
köteles
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a.) a gépjárművet rendeltetésszerűen, az általánosan elvárható gondossággal használni.
Bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre történő felhasználás esetén (pl.: versenyzés,
oktatás, taxizás, vontatás, az engedélyezettnél nagyobb teher szállítása, stb.) az ezzel
kapcsolatos károkért a Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik.
b.) megfizetni a gépjármű üzemben tartásával, valamint Bérlőnek felróható eseménnyel
kapcsolatban felmerülő költségeket, és károkat
c.) gondoskodni a gépjárműhöz tartozó kezelési utasításban foglaltak és a vonatkozó
jogszabályok betartásáról,
d.) mindig és mindenhol megtenni az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedéseket,
különös tekintettel a gépjármű zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek
aktiválását.
6. A gépjárművek Bérlőnek történő átadása
6.1 A flottaszerű üzemeltetésű gépjárművek átadása egyedi jelleggel, gépjárművenként
történik, külön átadás-átvételi jegyzőkönyvvel. Bérbeadóról Bérlőre a kárveszély az átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. Bérbeadó köteles a gépjárművek
átvételéről 3 nappal az átvétel időpontját megelőzően Bérlőnek értesítést küldeni, az
értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért Bérbeadó felelősséggel tartozik. A Bérlő a
gépjármű esetleges késedelmes átvételéből eredő saját kárát viseli, a Bérbeadónál ezen
okból felmerült kárt és költséget pedig köteles megfizetni a Bérbeadó részére.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv különösen az alábbi adatokat tartalmazza:
 a gépjármű forgalmi rendszáma,
 a gépjármű motorszáma,
 a gépjármű alvázszáma,
 a gépjármű életkora,
 kilométeróra állása,
 a gépjárműbe szerelt extra tartozékok felsorolása,
 mellékszolgáltatásokkal kapcsolatban átadott egyéb tartozékok felsorolása
 sérülésmentesség, illetve az esetleges sérülések feltüntetése,
 átadott eredeti kulcsok száma,
 átadó, átvevő aláírása,
 átadás-átvétel dátuma
 kategória megjelölése
6.2 A gépjárművek átadásának helye a Bérlő előzetes egyeztetés során rögzített telephelye.
6.3 A gépjárművek átadás-átvételének szempontjai:

biztonságos közúti közlekedésre alkalmas állapot,

érvényes hatósági engedély és jelzés,

biztosítást igazoló okmány,

KRESZ szerint szükséges tartozékok,

a gépjármű használattal kapcsolatos tájékoztató,

a bel- és külföldi használathoz szükséges adott évre szóló okmányok megléte.
6.4 A gépjárművek vezetésére az jogosult, aki az adott járműkategóriára érvényes vezetői
engedéllyel rendelkezik, valamint a KRESZ által előírt személyi feltételeknek megfelel.
9

6.5 Amennyiben a szerződéskötés után bekövetkező jogszabály-, törvénymódosítások, illetve
egyéb rendelkezés alapján a gépjárművet további tartozékkal kell felszerelni, azt a Bérbeadó
köteles haladéktalanul elvégezni. A felek közösen egyeztetnek a szerződés módosítása
tárgyában, amennyiben a felek lényeges jogos érdekét sérti a jogszabály módosítás. Ettől
függetlenül a havi bérleti alapdíj változatlan marad. A Bérlő a gépjármű további szükséges
tartozékokkal történő felszerelése céljából előzetesen egyeztetett időpontban és
időtartamra a gépjárművet köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
7. Bérleti díj és elszámolás.
7.1 Bérlő által havonta fizetendő bérleti díj a ténylegesen bérbe adott az 2. számú
mellékletben meghatározott felszereltséggel rendelkező gépjármű(vek) havi nettó bérleti
díjából és az adófizetési kötelezettség napján érvényes áfából tevődik össze. A Bérlő által
fizetendő bérleti díj az egyes gépjárművekre a szerződés teljes időszakára fix összegű (kivéve
7.13. esetet).
Az ellenszolgáltatás mértéke személygépjárművekként a 1. sz. melléklet tartalmazza.
A bérleti díj tartalmazza mindazon szolgáltatások költségeit, melyeket jelen szerződés, illetve
a közbeszerzési eljárás dokumentumai tartalmaznak.
A bérleti díj nem tartalmazza:
 az üzemanyag költségét,
 autóápolás költségét,
 a parkolási és autópálya használati díjat, valamint a kikötői komp vagy
révköltségeket,
 a közlekedési és egyéb bírságokat,
 a gépjármű – Bérbeadó telephelyén kívüli - tárolási díját,
 az esetleges casco önrészesedés megváltását,
 nem rendeletésszerű használatból eredő javítások, pótlások díját és költségét
 önrészt, avulást, káreseménnyel kapcsolatos, biztosítási évfordulókig esedékes díjat.
 a gépjárművön elhelyezett bármilyen sajátos festési technikával, matricával vagy
megkülönböztető jelölésekkel kapcsolatban felmerülő javítási költségeket,
7.2 A Szerződés tartama alatt a gépjármű használata során felmerülő minden bírság, egyéb
díj és egyéb, a Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség (különösen amelyek
hatóságok, illetve egyéb illetékes szervek határozatán vagy intézkedésén alapulnak), a Bérlőt
terhelik, amennyiben azok nem Bérbeadónak felróhatók. A Bérlő köteles azokat a
felmerüléskor kiegyenlíteni. Amennyiben bármilyen a Bérbeadónak felróható költség, bírság
merül fel, úgy azokat a Bérbeadó köteles felmerülésükkor haladéktalanul megtéríteni.
7.3 Bérlő viseli a gépjármű elveszésének, eltűnésének, teljes vagy részleges
megrongálódásának, illetve megsemmisülésének kockázatát. Bérlő haladéktalanul köteles
írásban értesíteni a Bérbeadót ilyen esemény bekövetkezéséről. Bérlő köteles Bérbeadót
haladéktalanul értesíteni, ha bármely, a gépjárművel kapcsolatos dokumentumot, kulcsot,
riasztókapcsolót vagy egyéb tartozékot elveszíti, vagy ezek bármelyike eltűnik,
használhatatlanná válik, vagy megsemmisül.
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7.4 Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha a gépjárművet nem használja,
illetve nem használhatja, kivéve, ha ez a Bérbeadónak felróható okból következik be.
7.5 Bérbeadó előlegszámla benyújtására nem jogosult. Bérlő előleget nem fizet, biztosítékot
nem ad.
7.6 A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződésben megállapított és igazolt teljesítések után
havonta jogosult elszámolni. A Bérbeadó az általa nyújtott szolgáltatásról teljesítési jelentést
készít, melynek elismeréséről a Bérlő annak benyújtásától számított lehető legrövidebb időn
belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapján. A
Bérlő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül vitathatja a számla tartalmát. A
teljesítés igazolására a Bérlő részéről <……………….> jogosult.
7.7 Bérbeadó számlájára az ellenszolgáltatás azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek,
ha a bérleti díj vagy egyéb összeg, a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került. Nem számít
teljesítésnek, amennyiben az esedékes összeg nem a Bérbeadó bankszámláján kerül
jóváírásra.
7.8 A számla ellenértékét a Bérlő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon
belül átutalással teljesíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
„Ptk.”) 6:130. §-a alapján. A számlához mellékletként csatolni kell a Bérlő által kiállított
teljesítés igazolás másolatát.
7.9 Jelen szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek.
7.10 Fizetési késedelem esetén a Bérlő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti meghatározott
kamatmértéknek megfelelő késedelmi kamat megfizetését vállalja.
7.11 A számla benyújtásának címe: <……….>
7.12 A Bérlő díjfizetési kötelezettsége gépjárművenként az átvétel időpontjától kezdődik.
7.13 A Bérbeadó a casco, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj összegének
jogszabályi változását előzetes értesítés mellett jogosult a Bérlő felé érvényesíteni.
7.14 A gépjárművel kapcsolatban keletkező Bérbeadót vagy Bérlőt terhelő adófizetési
kötelezettség változását a Bérbeadó a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a
Bérlő felé. Az érvényesítés késedelméért valamennyi kár Bérbeadót terheli.
7.15 Felek kijelentik, hogy a jogszabály-módosításokból eredő bérleti díj módosulását nem
tekintik a szerződés módosításának.
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8. Szankciók
8.1 Jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a jogaikat és a kötelezettségeiket
szerződésszerűen teljesíteni.
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás, vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél a jelen szerződésben foglaltak, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének teljesítését elmulasztotta, vagy nem szerződésszerűen teljesít. A
szerződésszegést szenvedő fél határidő kitűzésével jogosult a szerződésszegő állapot
megszüntetésére felhívni a szerződésszegőt.
A szerződésszegő fél ezen határidőn belül köteles a szerződésszegő állapotot megszüntetni,
vagy a szerződésszegő állapot megszüntetése érdekében tőle elvárható lépéseket megtenni.
Amennyiben azt nem szünteti meg, vagy a szerződésszegő állapot megszüntetése érdekében
tőle elvárható lépéseket nem teszi meg, a szerződésszegést szenvedő fél jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy egyéb, a szerződésben meghatározott
szankciót alkalmazni.
Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben Bérbeadó az általa megajánlott gépjármű
helyett a szerződésben rögzített áron
 jobb felszereltségű, vagy
 magasabb kategóriájú gépjárművet szállít.
8.2 A szerződésszegő állapot megszüntetése illetve a felmondási jog gyakorlása körében a
felek ésszerű módon és jóhiszeműen kötelesek eljárni.
8.3 Amennyiben a Bérlő eleget tett a szerződésben szereplő tájékoztatási, értesítési
kötelezettségének és a Bérbeadó ennek ellenére késve teljesíti, vagy elmulasztja a felmerült
indokolt karbantartási és javítási tevékenységeket, akkor a Bérbeadó az ebből eredő vagy
erre visszavezethető kötbért meghaladó károkért is teljes mértékben felel.
8.4 Bérbeadó felel a karbantartás elmulasztásából származó műszaki hibák
következményeként fellépő károkért és balesetekért, amennyiben tudomással bír a
karbantartás szükségességéről.
8.5 Szerződésszegés esetén Bérbeadót – felróható magatartása esetén - kötbérfizetési
kötelezettség terheli.
8.6 A kötbér esedékessé válik:
 késedelem esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár,
 hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével,
 a lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén, amikor a másik fél erről tudomást szerez.
Amennyiben Bérbeadó az 1.1 pontban megadottaknak megfelelően a szállítási késedelem
okán kategória azonos cseregépjárművet biztosít Bérlő részére.
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A kötbér mértéke:
 Késedelem esetén: a késedelembe esés napjától napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott
szerződésszegéssel érintett gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
Késedelemnek számít, ha a Bérbeadó a gépjárművet az erre nyitva álló határidőn túl, a
cseregépjárművet a jelen szerződés 3.5. pontjában meghatározott időn túl, késve állítja ki,
illetve, ha a flottaüzemeltetési szolgáltatást késve teljesíti.
 Hibás teljesítés esetén: a kötbér mértéke napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott
szerződésszegéssel érintett gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
Hibás teljesítés, ha a Bérbeadó a gépjármű kiállítását, illetve a flottaüzemeltetési
szolgáltatást nem a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek megfelelően teljesíti.
 Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a fizetendő kötbér mértéke 30 %. A kötbér
alapja az adott szerződésszegéssel érintett gépjármű(vek) nettó 12 havi bérleti díja.
Lehetetlenülés, ha a Bérbeadó a gépjármű kiállítását, illetve flottaüzemeltetési szolgáltatást
a szerződésben vállaltakhoz képest neki felróhatóan, több mint 30 napot meghaladó
késedelemmel teljesíti, vagy hibás teljesítés esetén a hibát határidőre nem orvosolta, illetve
a hiba nem orvosolható.
Kötbér feletti kár a Ptk. szerint érvényesíthető.
8.7. A Bérlő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani
ha a Bérbeadó:

feladatait határidőben nem végzi el, és a Bérlő írásbeli felszólításában
megjelölt, legalább 3 napos póthatáridőn belül nem tesz eleget a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeinek, vagy

feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy

jelen
szerződést
bármely
módon
súlyosan
megszegi
(súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha a szolgáltatás hibájára
visszavezethetően személyi sérülés következik be (pl. szakszerűtlen javítás), vagy

másra átruházza a Szerződést, vagy alvállalkozásba adja az egész munkát a
Bérlő írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy

csődbe jut vagy fizetésképtelenné válik, kényszeregyezséget köt a hitelezőivel,
felszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben, vagy pedig végelszámolási eljárást
kezdeményez saját maga ellen, vagy

vis maior esetén, ha annak időtartama a 30 napot meghaladja.
A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján, a Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) A Bérbeadóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel.
b) A Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel.
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A felmondási idő akkor kezdődik, amikor a Bérlő írásbeli felmondását a Bérbeadó kézhez
vette.
A Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására,
- ha a Bérlő fizetésképtelenné válik, vagy ellene csőd-, felszámolási eljárás indul.
Bérbeadó az azonnali felmondás jogát kizárólag az érintett Bérlővel szemben gyakorolhatja,
vagy
- vis maior esetén, ha annak időtartama a 30 napot meghaladja.
Szerződő felek rögzítik, hogy csőd- és felszámolási eljárás kezdőnapja az a nap,
amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül,
fizetésképtelen a fél akkor, amikor I. fokú bíróság azt határozattal megállapítja,
- ha a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére is több, mint 30 napot késik,
bármely Bérbeadó felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével
- ha a Bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a szerződést
szándékosan és súlyosan megszegi.
9. Vitás ügyek
9.1 A Felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket jóhiszeműen egymás között ésszerű rövid időn belül rendezzék. A Felek saját
érdekkörükön belül és a mindenkori jogszabályi keretek között megtesznek minden ésszerű
intézkedést annak érdekében, hogy a vitás kérdés peren kívül elintézhető legyen. Bármely
olyan nézeteltérés esetén, amely közvetlenül befolyásolja a szolgáltatások minőségét és
menetét, a feleknek két héten belül megoldást kell keresniük.
9.2 A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek kötelezik
magukat, hogy a Pp. 36. § (2) bekezdése alapján, az ügyletkötés helyének bírósága előtt
indítanak eljárást.
10. A szerződés megszűnése
10.1. A szerződés megszűnik bármely fél jogutód nélküli megszűnésével.
10.2. A szerződés az egyes gépjárművek vonatkozásában megszűnik:
 a bérleti időtartam lejáratával, valamint
 a gépjármű visszaadásával
 rendkívüli felmondás esetén.
Amennyiben a bérleti szerződés az adott gépjármű tekintetében a bérleti időtartam
lejártával szűnik meg, úgy Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt telephelyre
szállítja és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó képviselőjének
átadja a 10.6. pont rendelkezései szerint.
Amennyiben a Szerződés a bérleti időtartam lejártával szűnik meg, úgy Felek az 5. és 6.
számú mellékletekben rögzített záró elszámolás és autók leadása és értékesítése
alkalmazásával számolnak el egymással.
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10.3. Jelen szerződést a szerződés aláírásától számított egy éven belül - a súlyos
szerződésszegés eseteit kivéve - egyik fél sem mondhatja fel.
10.4. A szerződés aláírását követő egy éven túl a szerződés kizárólag Bérlő által 30 naptári
napra mondható fel. Bérlő írásban, indoklás nélkül gyakorolhatja felmondási jogát.
10.5. A szerződés egyes gépjárművek vonatkozásában történő megszűnésekor a Bérbeadó a
személygépjárművet a Bérlő telephelyén veszi át, átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése
mellett.
10.6 A Bérlő az adott gépjárműre vonatkozó bérlet bármilyen okból történő megszűnése
esetén a gépjárművet köteles Bérbeadónak 5 munkanapon belül visszaszolgáltatni,
Bérbeadó pedig köteles azt átvenni. A visszaszolgáltatás elmulasztásából eredő vagy azzal
összefüggő, továbbá a visszaszolgáltatás határidejét követően bekövetkezett minden kár
megfizetésének kötelezettsége kizárólag Bérlőt terheli.
A Felek egyforma arányban viselik a gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes
költséget és kiadást.
Ha a Szerződés bármilyen okból megszűnik, a Bérlő birtokában lévő, de a Bérbeadó
tulajdonában vagy rendelkezésében álló tartozékot, dolgot köteles a Szerződés
megszűnésével egyidejűleg visszaszolgáltatni. Ha a Bérlő a Szerződés alapján kártérítés
fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási
megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles egy összegben megfizetni. A Bérbeadó köteles
minden, a Bérlő tulajdonában álló, vagy rendelkezése alatt álló dolgot, eszközt a szerződés
megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul a Bérlő részére visszaszolgáltatni. Amennyiben a
Bérbeadó a Szerződés alapján kártérítés fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt
legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási megállapodás aláírását követő 15 napon belül
köteles egy összegben megfizetni.
10.7 Amennyiben a szerződés a bérleti időtartam lejárta előtt szűnik meg, úgy a Felek az 5.
és 6. számú mellékletekben rögzített záró elszámolás és autók leadása és értékesítése
alkalmazásával számolnak el egymással.
10.8 Totálkár, vagy lopás esetén Bérbeadó köteles a kiesett gépjármű helyett 5 munkanapon
belül ugyanazon kategóriájú, jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti felszereltségű,
legfeljebb 3 éves használt gépjárművet biztosítani, amelynek futásteljesítménye maximum
+10 %-kal térhet el a kiesett gépjármű futásteljesítményétől, és amennyiben a jelen
szerződés szerinti minimum feltételnek az is megfelel, és kw-ban mért motorteljesítménye
+/- 10%-on belüli a kiesett gépjármű motorteljesítményéhez képest. A kiesett gépjármű
pótlása a jelen szerződés vonatkozó mellékletének egyidejű pontosítását igényli. A gépjármű
ellopása esetén a kiesett gépjármű pótlásának kötelezettsége a rendőrségi feljelentés
megtételének igazolásától kezdődően, míg totálkár esetén a biztosító határozatának
kézhezvételétől számított 5. munkanaptól kezdődően áll fenn. Bérbeadó köteles a pótlási
kötelezettség teljesítéséig egyenértékű, négy évnél nem idősebb, maximum 100 000 km-t
futott, azonos, vagy bővebb felszereltségű csere gépjármű biztosítani.
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A lopás vagy totálkár esetén megkötésre kerülő új egyedi bérleti szerződésre az eredeti
szerződéses feltételek vonatkoznak.
11. Vegyes rendelkezések
11.1 A szerződés bármely pontjának esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés többi
rendelkezését. Ha a szerződés bármely pontja érvénytelennek bizonyulna, a Felek kötelesek
az érvénytelen rendelkezést érvényes feltételekkel pótolni, melyek a lehető legjobban
megfelelnek az eredeti ponttal elérni kívánt szerződésben foglalt célnak.
11.2 A Felek kötelesek igazolható módon értesíteni a másik felet, ha székhelyük, egyéb
elérhetési címük megváltozik. A felek kötelesek továbbá értesíteni a másik felet minden
olyan egyéb körülményről, ami a szerződésben foglaltak általa történő teljesítésével
összefüggésbe hozható.
11.3 A Bérbeadó annak érdekében, hogy a szerződésben foglaltak teljesedésbe menjenek,
jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amellyel magát vagy a Bérlőt károsodásról,
illetve egyéb nem várt költségtől óvja meg.
11.4 A Bérlő a szerződésben foglalt jogait, a Bérbeadó előzetes írásbeli értesítését követően
harmadik személyre átruházhatja abban az esetben, ha az átruházás időpontjában
hátralékos tartozása nem áll fenn a Bérbeadóval szemben.
11.5 A Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépjárművekkel kapcsolatosan harmadik személynek
nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná, vagy korlátozná a Bérlő használati jogát.
11.6 A Bérlő nem felel a rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért,
költségekért, kivéve a 3.6. pontban foglalt biztosítási eseményeket.
11.7 Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljes tartama alatt egymással
együttműködnek.
11.8. Felek megállapodnak, hogy Bérlő erre vonatkozó igénye esetén személyes konzultációt
tartanak a flotta működtetésével kapcsolatban felmerülő problémákról.
11.9 Jelen bérleti és üzemeltetési szerződés csak közös megállapodással, írásban, a Kbt. 132.
§-ában foglaltak alapján módosítható. Ugyancsak nem minősül szerződésmódosításnak a
megrendelt gépjármű gyártmányának kategória-azonos módosítása, amennyiben a
megajánlott járművet már nem gyártják, és a megajánlott bérleti díj nem változik.
11.10 A Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő tulajdonosi körébe tartozó személyekkel, választott
tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen személyeknek – a Ptk. szerinti – közeli
hozzátartozójával nem áll üzleti kapcsolatban, illetve olyan jogviszonyban – így különös
szerződéses jogviszonyban -, amely a Bérlő jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy
veszélyeztetheti.
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11.11 Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során bármilyen formában
tudomásukra jutott, a másik Fél érdekkörébe tartozó információ az adott Fél üzleti titkának
minősül. Ennek alapján Felek kijelentik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az említett
információkat a legszigorúbb titoktartás szabályai szerint kezelik, vagyis azokat semmilyen
formában és semmilyen jogcímen harmadik, kívülálló személyek számára megismerhetővé,
hozzáférhetővé nem teszik, nyilvánosságra nem hozzák. Ezen titoktartási kötelezettség
különösen vonatkozik a konzultációkon elhangzottakra, a másik Fél üzleti kapcsolataira,
belső működési rendjére, a Felek tárgyalási és levelezési anyagaira.
11.12 A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.
Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített
bármilyen hordozón lévő másolatot is – a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy
meg kell semmisíteni.
11.13 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a szerződésszegő fél kártérítési
felelősséggel tartozik.
11.14 A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő
korlátlan ideig fennmarad.
11.15 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szükséges mértékben arra az esetre, ha
jogszabály kötelező rendelkezése folytán kell valamelyik félnek adatot szolgáltatnia.
11.16 A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az
állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott
beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket az
Bérlőnél, a Bérlő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi
gazdálkodó szervezetnél.
11.17 A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében az, aki az
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre
köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.
11.18 A Bérbeadó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
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CXII törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet,
valamint a Kbt. 31.§ (1) bekezdése szerinti közzétételéhez.
11.19 A Bérbeadó a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kijelenti
- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő szervezet tekintetében merülnek fel, és melyek a Bérbeadó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérlő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Bérlőt haladéktalanul értesíti
11.20 A Felek a kapcsolattartásuk során az elektronikus küldeményekben tett
nyilatkozatokat joghatás kiváltására alkalmasnak tekintik, kivéve a szerződés módosításával
és megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozataikat. Amennyiben a felek informatikai és
számviteli lehetőségei biztosítják lehetőség van elektronikus számlázásra is.
12. Záró rendelkezések
12.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció, a közbeszerzési tárgyalásokról felvett jegyzőkönyvek, valamint a
Bérbeadónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott végleges ajánlata, a Közbeszerzési
törvény, a Polgári Törvénykönyv és a tevékenységet szabályozó hatályos jogszabályok az
irányadók. Amennyiben a Bérbeadó ajánlata ellentétes a Bérlő által készített, a tárgyalások
során részben módosított közbeszerzési dokumentáció és jelen szerződés rendelkezéseivel,
akkor a tárgyalások során részben módosított közbeszerzési dokumentáció és a jelen
szerződésben foglaltak az irányadóak.
12.2 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződő felek jelen
szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a jelen szerződés hatályba lépésre a későbbi
aláírás dátuma az irányadó.
12.3 Felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti, üzleti akaratukkal
mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátták. A szerződés 5 példányban készült,
amelyből Bérlőt 4, a Bérbeadót 1 példány illet meg.
12.4 A szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes, amelyek a szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sz. melléklet: A személygépjárművek meghatározása, bérleti díja és ütemezése
sz. melléklet: A személygépjárművek műszaki adatlapja
sz. melléklet: A flottamenedzsment szolgáltatás meghatározása
sz. melléklet: Lista a kopóalkatrészekről
sz. melléklet: Záró elszámolás
sz. melléklet: Autók leadása és értékesítése
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7. sz. melléklet: Biztosítási tájékoztató (GFB, CASCO)

Kelt: Budapest, …………………………

…………………………
Bérlő

…………………………
Bérbeadó

A szerződésben vállalt ellenszolgáltatás
teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll.

………………………………………………
gazdasági igazgató:

A szerződés jogilag megfelelő

…………………………………………….
jogtanácsos
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1. sz. melléklet
A személygépjárművek meghatározása, bérleti díja és ütemezése
2. sz. melléklet
A személygépjárművek műszaki adatlapja
3. sz. melléklet
A flottamenedzsment szolgáltatás meghatározása
4. sz. melléklet
Revízió




Motorolaj
Váltóolaj
Differenciálmű-olaj





Motorolaj-szűrő
Levegőszűrő
Pollenszűrő



Üzemanyagszűrő



Gyújtógyertya




Vezérműszíj-készlet
Folyadékszintek ellenőrzése
időszakos cseréje
o Fékolaj
o Szervóolaj
o Fagyálló

 Elektromos rendszer felülvizsgálata
 Öndiagnosztikai rendszer kiértékelése
 Gyári technológia szerinti ellenőrzések
elvégzése
o Fényszóró állítás
o Klímarendszer ellenőrzés
o Fékbetétek vastagságának
ellenőrzése
o Ablaktörlő és mosóberendezés
ellenőrzése
o Első-, hátsó futóművek
átvizsgálása
o Kipufogórendszer vizsgálata
o Kocsiszekrény időszakos
ellenőrzése
o Kipufogógáz elemzése

Forgó-kopó alkatrészek












Tétel
Első fékbetét
Hátsó fékbetét - tárcsafék esetén
Első féktárcsa
Hátsó féktárcsa
Hátsó fékpofák - dobfék esetén
Hátsó fékdob
Első lengéscsillapítók
Hátsó lengéscsillapítók
Kerékagy-csapágyazás
Segédberendezések hajtó szíjai
Vízpumpa

Periódus
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Egyéb javítások












Első, hátsó stabilizátor alkatrészek
Első lengéscsillapítók toronycsapágyazása
Első lengőkarok - alsó, felső
Hátsó futómű kitámasztó elemek, lengőkarok
Tengelykapcsoló szett
Generátorjavítás
Féltengely csukló
Klímakompresszor
Kipufogó dob
Kormány gömbfej
Akkumulátor
Abroncs





Téli abroncs garnitúra
Nyári abroncs garnitúra
Időszakos abroncscsere (téli-nyári)
Hatósági vizsgadíjak

Műszaki vizsga
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5. sz. melléklet
ZÁRÓ ELSZÁMOLÁS
A Felek az Egyedi bérleti szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak. Az elszámolás
attól függ, hogy az Egyedi bérleti szerződés megszűnésére milyen okból került sor.
Amennyiben a Záró elszámolás eredményeként a Bérlőnek fizetési kötelezettsége merül fel,
akkor a Bérbeadó a fizetendő összegről számlát állít ki, amelyet a Bérlő köteles a Bérleti és
Üzemeltetési szerződésben a bérleti díjra meghatározott fizetési határidőnek megfelelően
megfizetni. Az Egyedi bérleti szerződés tárgyát képező gépjármű visszaadása vagy az Egyedi
bérleti szerződés megszűnése a megszűnésének napjáig nem mentesíti a Bérlőt az esedékes
bérleti díj fizetési kötelezettsége alól, továbbá minden más, a Bérbeadó felé teljesítendő
esedékes fizetési kötelezettségének megfizetése alól.

A záró elszámolást a felek az alapján hajtják végre, hogy az egyedi bérlet milyen módon
szűnt meg:
A:
B:

C:

Meghatározott bérleti időtartam letelik (normál lezárás), bérleti időtartam utolsó
napjával.
Nem tervezett lezárással (idő előtti lezárás)
 Lopás, totálkár estén, biztosítói kártérítés beérkezésekor, káridőpont napjára
visszamenőlegesen.
 Bérbeadó azonnali hatállyal írásban felmondta az egyedi bérletet, illetve az
annak alapját képező Bérleti és Üzemeltetési szerződést, felmondás napjával.
Bérlő rendes felmondási idővel a Keretszerződést írásban felmondta, a felmondási
idő lejárta napjával (idő előtti lezárás).

Az egyedi bérlet, vagy a Bérleti és Üzemeltetési szerződés felmondása esetén a felmondás
ténye nem mentesíti a Bérbevevőt a felmondási idő tartama alatt az esedékes bérleti díj
fizetési kötelezettsége alól, továbbá minden más, a Bérbeadó felé teljesítendő esedékes
fizetési kötelezettségének megfizetése alól, így különösen az egyedi bérlet, illetve a Bérleti és
Üzemeltetési szerződés felmondásával kapcsolatban felmerült költségeknek, bírságoknak és
kártalanításnak a Bérbeadó számára történő megfizetése alól.
Záró elszámolásra az autó visszaadását követő hónap 15 –ig kiállított számlával kerül sor,
melynek kiegyenlítésére a Bérleti és Üzemeltetési szerződésben a bérleti díjra
meghatározott fizetési határidő vonatkozik
A: Meghatározott bérleti időtartam letelik (normál lezárás), a bérleti időtartam utolsó
napjával.
Túlfutás:
Amennyiben a futamidő végén, illetve visszaadáskor a gépjármű összes
futásteljesítménye meghaladja az egyedi bérleti szerződésben meghatározott futott km-t,
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Bérlő a túlfutással arányos utolsó bérleti díjat köteles fizetni a Bérbeadó felé az alábbiak
szerint:
Túlfutás díja = (Tényleges futás – kalkulált összesen km) * 14 Ft/km.
Alulfutás:
Amennyiben a futamidő végén, illetve visszaadáskor a futásteljesítmény nem éri el az
egyedi bérleti szerződésben meghatározott futott km-t, Bérlő visszatérítésre jogosult:
Alulfutás díja= (Tényleges futás – kalkulált összesen km) * 7 Ft/km
Elvárható állapottól való eltérés:
Autó visszaadását követően, gépjármű szakértői állapotfelmérés alapján, 6. sz. melléklet
(Autók leadása és értékesítése) 4. pontjában meghatározott mértékben Bérbeadó
„Eladási értékvesztés” címen számolja el a veszteséget Bérlő felé.
Bérbeadó az autó leadást követően 48 órát biztosít Bérlőnek arra, hogy a leadáskor
meglévő, de biztosítás által fedezhető károk rendezését a szükséges dokumentumokkal
(kárbejelentő, baleseti bejelentő) elindítsa.
B: Nem tervezett lezárással (idő előtti lezárás)
Túlfutás:
Csak azonnali szerződés felmondás esetén, „A” pontban leírt módon.
Elvárható állapottól való eltérés:
Csak azonnali szerződés felmondás esetén, „A” pontban leírt módon.
Értékesítési veszteség:


Ha az egyedi bérlet azonnali szerződés felmondás miatt szűnik meg, a záró
elszámolását valamennyi felmondott gépjármű visszavételét követően kell rendezni.
A 2. évben történő felmondáskor 4 havi, 3. évben a futamidő lejárta előtt 2 hónapnál
korábban történő felmondáskor 2 havi plusz bérleti díjat jogosult elszámolni a
Bérbeadó.

Üzemeltetési költségek:
Bérlő részére számlázott és beszállítóknál ténylegesen felmerült költségek a bérlet
lezárásakor elszámolásra kerülnek Bérlő és Bérbeadó között. Az elszámolás alapja az
adott időszak alatt kiszámlázott karbantartási általány és a tényleges felmerült
költségek összesen egyenlege. Karbantartási általány elszámolása összevontan történik
a szerviz-, gumi- és csereautó-költségek vonatkozásában .
Amennyiben ezen egyenleg eredménye az, hogy a befizetett általánydíj összesen
nagyobb,mint a tényleges költség összesenje, akkor a pozitív egyenleget Bérbeadó
Bérlő számára jóváírja. Amennyiben az egyenleg eredmény az, hogy a befizetett
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általánydíj összesen kisebb,mint a tényleges költség összesenje, akkor a negatív
egyenleg egyösszegben , a záró elszámolást keretében kiszámlázásra kerül a Bérlő felé.
Egyéb szolgáltatás (biztosítás) a bérlet megszűnésekor még ki nem egyenlített
tényleges költségeket Bérlő köteles számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel
Bérbeadó részére megtéríteni.
C: Bérlő rendes felmondási idővel futamidő lejárta előtt ( 2 hónapnál korábban) az egyedi
bérletet írásban felmondta .
Túlfutás:
„A” pontban leírt módon.
Elvárható állapottól való eltérés:
„A” pontban leírt módon.
Értékesítési veszteség:
„B” pontban leírt módon
Üzemeltetési költségek:
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6. sz. melléklet
Gépjárművek leadása és értékesítése

1. Bevezetés
Az alábbiakban a gépjárművek egyedi bérleti szerződését lezáró érékesítési folyamat kerül
leírásra
Az úgynevezett értékvesztési vizsgálat lehetővé teszi a bérbevevő számára a nem
rendeltetésszerű használatnak a gazdaságosságra és a gépjárműpark összeredményére
gyakorolt hatásának figyelemmel kísérését. Egyidejűleg segíti az alkalmazottak, a
gépjárműhasználók esetlegesen nem költségkímélő viselkedésének számszerűsítését és
jövőbeli befolyásolását.
Gépjármű értékének megőrzése és ezáltal a magasabb eladási árszint elérése lehetővé teszi,
hogy a kalkulációkban érvényesített maradványérték szintet a jövőre vonatkozóan is emelt
szintet tarthassuk, ezzel is csökkentve a havidíj finanszírozási költség elemének nagyságát.
Az állapot értékeléstájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a gépjármű értékesítési
eredményét rontják-e az elvárható állapottól eltérő sérülések, hiányok.
Bérbeadó a teljes értékesítési folyamatot, leadástól az eladási szerződés kitöltéséig saját
maga végzi, ill. végezteti el szerződéses partnereivel. Ügyfeleknek a folyamat bármely
szakaszába általában és konkrét ügylethez kötődően is teljes betekintési lehetősége van.

2. Dokumentáció
Az értékvesztés megállapítását a vezető szakértőcégek által összeállított fogalmak
egyértelmű és objektív leírása teszi lehetővé. A sérülések listájának segítségével kívülállók is
be tudják sorolni a megállapított hibát a gépjármű korának és futásának megfelelő vagy nem
megfelelő kategóriákba. Hasonlóképpen megbecsülhető az értékvesztés mértéke is a
gépjármű kora és futásteljesítménye alapján.
Ezen adatok segítségével a gépjármű értékelése nagy megbízhatósággal készíthető el.
3. A gépjárművek leadása
A gépjármű normál leadásáról akkor beszélhetünk, ha az autó egyedi bérleti szerződés
szerinti futamidő lejáratakor és a tervezett kilométerfutás elérésekor kerül leállításra. A
szerződésben rögzített lejáratot megelőző 2 hónapos és az azt követő 1 hónapos türelmi
időszakban történő leadás esetén a maradványértékre vállalt garancia érvényben marad. Ezt
követően a garancia csak akkor él tovább, ha a szerződés az eredetileg tervezett lejárat előtt
legalább 6 hónappal módosításra kerül (újrakalkulálással).
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3.1

3.2

Gépjárműleadás Bérbeadónak


Bérlő írásban értesíti kapcsolattartót, Bérbeadót arról, hogy ki (kapcsolattartó), hol és
mikor adja át a gépjárművet Bérbeadó leadási pontján, vagy más megjelölt átadási
helyen Bérbeadó megbízottjának.



Leadási pont munkatársa vagy elszállítás esetén a Bérbeadó megbízottja minden
esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvet (látható sérülések, tartozékok,
dokumentumok) készít az autóról és ellenjegyezteti azt a leadóval.



Leadást követően az értékesítés megkezdődik, a továbbiakban leírt módon, ügyfélnek
további teendője nincs.
Leadandó gépjármű előkészítése
-

3.3

Kívül lemosva, belül nagyjából kitakarítva,
másik kerékszett (ha nem gumiszerviz tárolja),
összes pótkulcs,
rádió, kódkártya,
szervizkönyv,
használati utasítás,
műszaki vizsgát igazoló matrica
szükséges minimálisan a leadásra kerülő gépjárműhöz, mivel a kalkuláció
(maradványérték) a hiánytalanul visszaadott gépjárművet feltételezve
készült (finanszírozás esetén) el. Hiányosan visszaszolgáltatott gépjárműnél
a Bérbeadó átterheli az ebből eredő költséget (lásd 6.5. fejezet Sérülések
leírása, 6/e. Egyéb).

Gépjárműátvétel a Bérbeadó partner által
Leadott gépjárművet az átadási pont munkatársa vagy az elszállítást végző
Bérbeadó megbízott veszi át. A sofőr a kapcsolattartóval (3.1 fejezet) elkészíti az
átvételi jegyzőkönyvet, rögzítik a szemmel látható sérüléseket és feljegyzik az
átadott iratokat és eszközöket. A bérbevevő részéről a gépjármű használója (vagy a
3.1 fejezetnek megfelelően egy erre meghatalmazott személy) aláírásával igazolja a
jegyzőkönyv helyességét.

3.4

Szakértői állapotfelmérés
A gépjárműről a leadást követően (vagy igény esetés leadást megelőzően a használó
telephelyén) egy gépjárműszakértő értékelést készít. Ez a fentebb említett, szakértő
társaságok által összeállított kritériumokon alapul.
Az értékelés (állapotfelmérés) során nem kerül figyelembevételre a normál
használatból eredő sérülések, kiváltképp azon mechanikai hibák, melyek a
karbantartási vagy abroncs díjkalkuláció részét képezték (karbantartási szolgáltatás
esetén).
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Állapotfelmérés során a sérülésekről a szöveges értékelésen és költség kalkuláción
túl digitális fényképek is készülnek.
3.5

Bérlő tájékoztatása
A bérlő megnevez Bérbeadó felé egy döntéshozót és egy képviselőt, akik jogosultak
a vállalat nevében az állapotfelmérés során megállapított értékvesztések (elvárható
állapottól való eltérés javítási költségének) elfogadására.
Az autón megállapított értékvesztéséről szóló kimutatást Bérbeadó használtautó
részlege elküldi a megadott döntéshozónak a kiszámított értékvesztést tartalmazó
értékelési jegyzőkönyvet, valamint az ehhez fűzött magyarázatot.
Döntéshozó 2 munkanapon belül kifogást emelhet az értékelés eredménye ellen.
Amennyiben bérlő kijelölt döntéshozója a fenti határidőn belül nem emel kifogást,
úgy a megállapított értékvesztét a Bérbeadó kiszámlázza ügyfél felé.

3.6

Bérlő felülvizsgálati kérelme
Kifogás esetén Bérbeadó megbíz egy igazságügyi szakértőt a vizsgálat elvégzésével.
A két értékelés közül az ügyfél számára kedvezőbb (alacsonyabb értékvesztést
kimutató) lesz az irányadó. Amennyiben a második vizsgálat nem mutat ki
alacsonyabb értékvesztést, úgy ezen értékelés költségei a bérbevevőt terhelik.

3.7

Értékvesztés kiterhelése ügyfél felé
Amennyiben a bérlő elfogadja (nem emel kifogást ellene) a megadott értékvesztést,
úgy Bérbeadó ennek összegét a gépjármű leállításakor kiterheli (számlázza) a
bérbevevőre (lásd 4.1 pont).

4. Elszámolás maradványértékre vonatkozóan
4.1 Leállításkori elszámolás
A leállításkori elszámolás során a Bérbeadó által megállapított értékvesztés, valamint a plusz
és mínusz kilométer díjak kerülnek elszámolásra.
Bérbeadó egyéb jogcímen nem terhel bérbevevőre maradványértékre vonatkozó, esetleges
negatív értékesítési eredményt.

4.2.Gépjármű eladása
A gépjárművek eladása a Bérbeadó használtautó értékesítési rendszerén keresztül történik.
Minden értékesítésre váró gépjármű a legmagasabb árat kínáló kereskedőnek kerül eladásra
a szavatosság kizárása mellett.
5. Értékelési kritériumok
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A gépjármű visszaadásakor a javítási költségek és az ebből származó értékvesztés a
következő értékelési kritériumok alapján kerülhet meghatározásra.
5.1 A gépjármű kora és futása szerint indokolt sérülések
Ebben az esetben a gépjármű futása és kora szerint elkerülhetetlen és ezért indokolt
sérülésekről beszélünk. Az ilyen sérülések köre a gépjármű korának és kilométeróra
állásának növekedésével bővül. Ezeket a kereskedő elfogadja, és ezért nem befolyásolják a
vételárat.
-

Tipikus sérülés: kőfelverődés a motorháztetőn
Ezen sérülések nem kerülnek elszámolásra (átterhelésre) , és a gépjármű értékelése során
„indokoltnak„ minősülnek.
5.2. A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek 100 %-ban
elszámolásra kerülnek
Idesoroljuk az olyan javításokat, melyek a gépjármű biztonságos használatához és
üzembiztosságához elengedhetetlenek, valamint a hiányzó részeket, melyeket pótolni kell,
illetve a sérüléseket.
Az ilyen sérülések a javítási költség teljes összegében értékvesztést jelentenek, mivel a
kereskedőnek ennyit kell költenie a gépjármű javítására, és ezzel csökkenti a vételárat.


Tipikus sérülés: repedt szélvédő, hiányzó tükörborítás, ...

Ezek a sérüléseket a gépjármű felértékelése során a teljes javítási költséggel veszik
számításba az átterhelés arányának meghatározásakor.
5.3. A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek részben kerülnek
elszámolásra
Ide tartoznak azok a sérülések, melyek a futásteljesítménnyel magyarázhatóak, javításuk
azonban a gépjármű biztonságos használatához és üzembiztosságához nem elengedhetetlen.
A gépjármű értékét mindazonáltal csökkentik.
Mivel a sérülés értékcsökkentő hatása a kevesebbet érő gépjármű esetén „enyhébb”, a
károk javítási költsége a következő táblázat szerint kerül részlegesen elszámolásra:
12 hónapnál fiatalabb gépjármű

100%

24 hónapnál fiatalabb gépjármű

80%

24 hónapnál öregebb gépjármű

70%
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Az ilyen sérüléseket nem muszáj kijavítani, a kereskedő azonban nem tekinti indokoltnak, és
ezért csökkentik a vételárat.


Tipikus sérülés: karcolások, horpadások, rozsdásodás, kiégetett üléskárpit.

Ezen sérülések javítási költsége a gépjármű értékelésében szerepel, és a fenti százalékok
alapján kerül elszámolásra. Például egy 24 hónapnál öregebb gépjármű 100. 000,- Ft-os
javítási költsége 70.000,- Ft értékvesztést jelent.

5.4.Sérülések leírása
A következő táblázat olyan sérüléseket tartalmaz, melyeket Bérbeadó a gépjármű leadásakor
kor és futásteljesítmény szerint indokoltnak tart, vagy az értékvesztési felmérés során számol
el.
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Gépjármű része

1. Motor

Kor és futás szerint
indokolt

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Minimális olajfolyás a Szemrevételezés alapján
Javítási költség
motortérben (pl.:
észlelhető szerkezeti
100 %-ban
szelepfedél alól, stb.), egység a motorról
hiányzik, és annak
Elöregedett vezetékek, működését befolyásolja.(
ill. gyártási hibára
pl.: légszűrőház hiánya )
visszavezethető
problémák, a gyári
Teljesen vagy
előírásoknak
részlegesen
megfelelő
üzemképtelen a motor
karbantartások mellett (pl.: 4 hengerből, 3
(pl.: anyagfáradás
megy).
okozta törések,
szakadások).
Típus szerinti
kompresszió alacsony,
A gépjármű korának és ebből adódóan a motor
futásának megfelelő
kopása a
kopás, ha ez nem
megengedettnél
gátolja a gépjármű
magasabb.
biztonságos
használatát és
Túlzott olajfolyás és
üzembiztosságát.
sérült szerkezeti
egységek a motortérben
(pl.: törött olajtartályok).
Szakszerűtlen külső
beavatkozás vagy
figyelmetlen használat
során bekövetkezett
sérülésekből adódó
hibák.
Ha az elmaradt
felülvizsgálatok miatt
elvész a garancia vagy
megnő a meghibásodás
esélye.

30

Gépjármű része

2. Erőátvitel

Kor és futás szerint
indokolt

A tengelykapcsoló
minimális kopása a
futásteljesítménynek
megfelelően.
Gyártási hibára
visszavezethető
problémák, a gyári
előírásoknak
megfelelő
karbantartások mellett
(pl.: anyagfáradás
okozta törések,
szakadások).

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Tengelykapcsoló nem
Javítási költség
emel ki, rendellenesen
100 % -ban
működik.
Sebességfokozat nem
kapcsolható,
szinkrongyűrűk kopottak
ill. abban az esetben, ha
a nyomatékváltó
használhatatlan.
Féltengelycsuklók
kopottak.
Szakszerűtlen külső
beavatkozás vagy
figyelmetlen használat
során bekövetkezett
sérülésekből adódó
hibák.

3. Fékek / Futómű

Gyártási hibára
visszavezethető
problémák, a gyári
előírásoknak
megfelelő
karbantartások
mellett.

Féktárcsák, keréktárcsák,
felfüggesztés és futómű
egységek
eldeformálódása, ha az
valamilyen külső behatás
miatt keletkezett.

Javítási költség
100 % -ban

Üzembiztonságot
A gépjármű korának és veszélyeztető sérülések
futásának megfelelő
és meghibásodások,
kopás, ha ez nem
melyet figyelmetlenség
gátolja a gépjármű
eredményezett.
biztonságos
használatát és
Karbantartás hiánya
üzembiztosságát.
miatt keletkezett hibák.
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Kor és futás szerint
indokolt

4. Üveg és világítás

Egyéb, a vezető
látóterén kívül eső
sérülések: kisebb
karcolások, felületi
kőfelverődések,
homályos üveg, stb.,
melyek nem
befolyásolják a
gépjármű biztonságos
használatát és
üzembiztosságot.

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Egyéb repedések, nem
Csere költsége
javítható kőfelverődések
100%-ban
a vezető látóterében
(=ablaktörlő által törölt
felület a vezető oldalán).
A vezető perspektivikus
látómezejében (220 mm
széles sáv a
kormánykerék két
oldalán, melyet az
ablaktörlő elér) lévő
felületi sérülések és
kőfelverődések esetén a
törvényi szabályozás
szerint szükséges a
szélvédő cseréje.
Egyéb kőfelverődések (a
vezető látóterében is,
nemcsak a
perspektivikus
látómezőben)
Sérült világítótestek,
melyek a gépjármű
biztonságos használatát
és üzembiztosságát
befolyásolják

Mély karcolások az
oldalüvegeken, amit pl.
tüskés bozót okozhat.
5. Utas- és csomagtér Kifakult és a gyakori
Erősen szennyezett, de
be-és kiszállás miatt
tisztítható kárpit.
enyhén kopott kárpit. Erősen szennyezett,
kiégetett kárpit olyan
sérülésekkel, amelyek
csak cserével hozhatóak
helyre.
Hiányzó kárpitrészek az
utas- vagy csomagtérben

Javítási költség
100%-ban (ha
javítható)

100%

Részarányosan

100%,
tisztítási költség

100%
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6. Karosszéria

Kor és futás szerint
indokolt

Kisebb horpadások,
melyek ajtó
hozzáütése miatt
keletkeztek (ún.
Parkoló balesetek).
A gyakorlatban
elfogadott még a kb. 1
cm átmérőjű és kb. 1
mm mélységű
horpadás, ezek száma
pedig a gépjármű
korától és
futásteljesítményétől
függ. Kivételt
képeznek a jégverés
okozta sérülések.

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Minden, az
Részarányosan
elfogadhatónál nagyobb
horpadás és a kisebb
balesetekből eredő
sérülések, pl.:
megnyomott lökhárító,
sárvédő, stb.
100%
Jégverés okozta
sérülések
100%

Két karosszéria elemnél
többet érintő
káresemény miatti
értékcsökkenés
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6/a. Fényezés

Kor és futás szerint
indokolt

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Szándékosan vagy
Részarányosan
rosszindulatúan okozott
fényezési sérülés, pl.
össze-vissza karcolt
karosszéria.

Kőfelverődés a
gépjármű elején
(átlagosan 3 sérülés /
dm²)
Festék stifttel
kijavítható ill. kijavított
kőfelverődések.
Minden olyan fényezési
hiba, mely a rozsdásodás
Egyéb sérülések,
miatt már nem javítható
melyek újrafényezés ill. a karosszéria-elem
nélkül eltüntethetőek fényezését igényli.
ill. melyek a
mindennapos
Feltűnő színeltérések, pl.
használat során
káresetek miatt
keletkeznek (pl.
elvégzett
halvány karcolások az karosszériaelem
ajtókilincs körül,
fényezések miatt
festéklepattogzások az
ajtó pereménél, kis
karcolások a
lökhárítón).
Só által kimart
kerékdob,
kátrányfelverődés,
rossz időjárás vagy
gépi mosóberendezés
okozta fényezési hibák
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Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
6/b. Tartozékok be- és Kisebb, a gépjárműben Eredeti állapotba vissza
100%
kiszerelése által
utazók látóterébe nem nem állítható
ill. Takaróelem
okozott sérülések
eső furatok, pl. a
változtatások a
költsége (pl.
műszerfal alsó részén gépjárművön, pl. furatok antenna beépítése
olyan karosszériaáltal,...)
elemeken, melyek
nincsenek takarásban.

6/c. Kiegészítők

Kor és futás szerint
indokolt

Gumi lekopása a
díszléceken,
lökhárítón, légterelőn
stb.

Furatok a gépjárműben
utazók látóterében, pl. a
műszerfalon, a
középkonzolon, az
ajtókárpiton, melyek
eltakarhatóak. Nagyobb
lyukak esetén, melyek,
pl. hangszórók beépítése
miatt keletkeztek az
ajtókárpiton vagy a
kalaptartón, az érintett
darabok cseréjével
állítható helyre az
eredeti állapot.
Sérült vagy hiányzó díszés kiegészítő elemek

100%
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6/e. Egyéb

Kor és futás szerint
indokolt

Átlagos, a gépjármű
korának és futásának
megfelelő állapot

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Ápolatlan, erősen
Belső takarítás
szennyezett állapot
Kárpittisztítás
Belső takarítás és
kárpittisztítás
Nem szakszerűen
kijavított sérülések

Utólagos javítás
költsége

Hiányzó rádió
100%
Hiányzó rádiókód
utólag: dekódolás
költsége
Hiányzó pótkerék
100%
Hiányzó kulcs
utólag: kulcspótlás
költsége,
zárgarnitúra cseréje
Hiányzó szervizkönyv

Hiányzó 2. Gumikészlet

7. Abroncs*

Profilmélység nyári
Minimálisnál kisebb
gumi esetén min. 2
profilmélység,
mm, sérülésmentesen egyoldalasan kopott
gumi, kikopás (deformált
lengéscsillapító miatt)

Csere valamint
adminisztráció
költsége
Csere költsége

Egyéb sérülések, (pl.
szakadás, kitüremkedés),
nem megengedett
méretű abroncsok
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7/a. Keréktárcsák

Kor és futás szerint
indokolt

Acéltárcsa:
Rozsda vagy só miatt
sérült lakkozás

Könnyűfém felni:
Könnyű, max. 1 mm
mély, anyagsérülés a
keréktárcsa peremén,
mely tipikusan az
útpadkához való
ütődés eredménye

Kor és futás szerint nem Kor és futás szerint
indokolt **
nem indokolt
sérülések
elszámolása
Acéltárcsa:
Alkatrész költsége
A tárcsa deformálódása.
Itt számításba kell venni
a centírózás költségét is.
Könnyűfém felni:
1 mm-nél mélyebb
anyagsérülések ill. a
tárcsa deformálódása.
Itt is számításba kell
venni a centírózás
költségét is.

100%

* Az ebbe a kategóriába tartozó sérülések csak abban az esetben kerülnek elszámolásra, ha
javításuk nem képezi egyik, a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatás részét sem (karbantartás /
gumi).
** Abban az esetben kerül átterhelésre, amennyiben a bérlőnek felróható okból keletkezett
a hiba, sérülés.
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