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1. Általános kikötések 

1.1 A gépek és berendezések bérbe adására kötött egyedi Bérleti Szerződés a 
jelen Általános Szerződési Feltételekkel érvényes. 

1.2 A szerződés tárgya a bérbe adott-bérbe vett gépek, berendezések és 
tartozékaik, amelyek a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződéssel 
vannak a birtokában, amely lehetővé teszi számára azok bérbeadását. A bérbe 
adott gépek, berendezések és tartozékaik tulajdonjogával a bérlet időtartama 
alatt is kizárólag Bérbeadó rendelkezhet. A Bérleti Szerződés tárgyát képező 
gépre, berendezésre, tartozékra, stb. összefoglaló megjelölésként a 
„Bérlemény” kifejezés alkalmazható. 

1.3 A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó, illetve a bérbeadással megbízott 
személy az adatait megvizsgálja, a cégről adatot gyűjtsön, a bemutatott 
dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot 
készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat csak tevékenységével kapcsolatban, 
saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira használhatja fel, 
bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. A Bérlő jogosult betekinteni 
saját személyi adataiba. A bérleti jogviszony fennállása alatt bekövetkezett 
bármilyen adatváltozásról a Bérlő 5 (öt) napon belül írásban értesíti a 
Bérbeadót. 

2. A Bérleti Szerződés létrejötte 

2.1 A bérlet Bérleményre vonatkozó egyedi Bérleti Szerződés megkötésével, a 
jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával, valamint a Bérleménynek az 
átadás-átvételével jön létre. 

2.2 A Bérleti Szerződést határozott, vagy határozatlan időre lehet kötni. 
Határozatlan időtartamúvá alakul át a határozott időre kötött bérlet, ha a 
bérleti idő lejárta után a Bérlő a Bérleményt tovább használja, azaz 
szerződésszegő módon nem tesz eleget a 4.6. pont szerinti visszaszállítási 
kötelezettségének, és ez ellen a Bérbeadó 5 (öt) napon belül nem tiltakozik. 
Bérbeadó bármilyen formában és határidőben megtett tiltakozása esetén a 
Bérleti szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá, hanem a határozott 
időtartam lejártának napjára visszamenőleges hatállyal megszűntnek 
tekintendő.  

2.3 A Bérlemény átadás-átvételének megtörténtét szállítólevélen (a 
továbbiakban: „Szállítólevél”) kell rögzíteni. Az átadás-átvételről szóló 
Szállítólevélnek aláírásával a Bérlő elismeri, hogy megismerte a Bérlemény és 
tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát, az 
hibamentesen működik, és tiszta állapotban van; továbbá elismeri azt is, hogy 
a Bérbeadó ismertette a Bérlővel a Bérlemény használatával kapcsolatos 
előírásokat, tájékoztatta a Bérlemény használatával kapcsolatos műszaki és 
munkavédelmi elírásokról. 

2.4 Az átadás-átvételi eljárásról felvett Szállítólevél aláírásával a Bérlő elismeri 
azt is, hogy a Bérbeadó rendeltetésszerű, üzembiztos állapotban, a mindenkori 
jogszabályok által megkövetelt dokumentációval adja át a részére a 
Bérleményt. 

3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei 

3.1 A Bérleti Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó jogosult a Bérleményt 
bármikor megtekinteni, jogosult megvizsgálni a használat 
rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni 
a Bérleményt használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a 
Bérlő személyzete ismeri és betartja a Bérlemény használatára vonatkozó 
biztonsági és munkavédelmi előírásokat. 

3.2 A Bérbeadó díjmentesen elvégzi a Bérlemény garanciális és kötelező 
átvizsgálását és szervizelését. Amennyiben ez az egyedi Bérleti Szerződés 
időtartamára esik, úgy azt Bérbeadó díjmentesen elvégzi. 

3.3 A Bérbeadó – erre vonatkozó külön, írásos megállapodás esetén - térítés 
ellenében elvégzi a Bérlemény napi karbantartását, térítés ellenében biztosítja 
az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket 
(kenőanyag, tömítés stb.). 

3.4 A Bérlemény meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás 
elvégzésére vagy elvégeztetésére. Amennyiben a Bérlemény a nem 
rendeltetésszerű használat, vagy a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb okból 

meghibásodik, a javítás összes költsége a Bérlőt terheli. 

3.5 A Bérbeadó köteles a neki felróhatóan felmerülő hibákat elhárítani és a 
javítást elvégezni. Nem felel a gép állása miatt keletkezett károkért. 

3.6 Amennyiben a Bérlő késedelembe esik a bérleti számlák kiegyenlítésével, 
a Bérbeadó - előzetes felszólítás után - jogosult a Bérleményt a Bérlő 
Szállító levél szerinti üzemeltetési vagy tárolási helyéről elszállítani, amely 
eljárása kifejezetten nem minősül birtokháborításnak. 

4. Bérlő jogai és kötelezettségei 

4.1 A Bérlő köteles részletesen megismerkedni a Bérleménnyel, köteles azt a 
használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen, a Szállítólevélben 
meghatározott üzemeltetés helyén használni. Köteles a Bérleményt 
munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A Bérleményt harmadik 
személynek használatra át nem adhatja, másra át nem ruházható, nem 
idegeníthető el. A Bérlemény elzálogosítása, értékesítése vagy ennek 
kísérlete esetén a Bérbeadó bűncselekmény elkövetése/kísérlete miatt 
feljelentést tesz az illetékes rendőri szervnél.  

Ha a Bérleményt hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a 
Bérbeadót és az eljáró hatóságot haladéktalanul értesíteni valamint, az 
eljáró hatósággal a Bérlemény tulajdoni viszonyait tisztázni és 
jegyzőkönyveztetni. A hatósági eljárás miatt felmerülő költségek illetve a 
lefoglalásból, a bérlet tárgyának lefoglalás miatti használat kiesésből eredő 
károk a Bérlőt terhelik. Eltérő megállapodás hiányában az ország 
területéről a Bérlő a Bérleményt ki nem viheti. A Bérlő előzetesen írásban 
a Bérbeadó hozzájárulását köteles kérni a Bérlemény felhasználási 
módjának vagy helyének minden változásához. A Bérlő ugyancsak kötelezi 
magát, hogy az egyedi Bérleti Szerződésben rögzített bármely adat 
megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja erről a Bérbeadót. 

4.2 Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles 
gondoskodni a Bérlemény telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek 
megszerzéséről. 

4.3 Bérlő kötelezi magát, hogy a Bérleményt csak megfelelő szaktudással, 
gyakorlattal rendelkező személyzet használhatja. Vállalja, hogy a 
munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások 
betartását folyamatosan ellenőrzi. 

4.4 A Bérlő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő, az 
üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás Bérbeadó általi 
szakszerű elvégeztetésére, ennek érdekében biztosítja a Bérbeadó számára 
a Bérleményhez való hozzáférést.  

4.5 A rendszeres karbantartás, valamint az üzemeltetés költségei - 
amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - a Bérlőt terhelik. Bérlő 
köteles a Bérlemény és (vagy) tartozékai rendellenes üzemelésére utaló jel 
észlelése esetén azt azonnal leállítani, és Bérbeadót annak megtörténtéről 
haladéktalanul értesíteni, hogy Bérbeadó szervize a javítási 
kötelezettségének eleget tegyen. A javításhoz szükséges 
munkakörülményeket Bérlő köteles biztosítani Bérbeadó szervize számára 
a saját munkaidején túl is. A Bérleményt és (vagy) tartozékait kizárólag 
Bérbeadó szervizelheti. A Bérleményen és (vagy) tartozékain mindenféle 
átalakítás még szakember által is SZIGORÚAN TILOS! Az ezen szabály 
megsértéséből keletkezett mindennemű kár Bérlőt terheli, a Bérbeadó 
ezekért semmi felelősséget nem vállal. 

4.6 A Bérlő viseli a Bérlemény szállítási költségeit a Bérbeadó telephelyéről 
(szállítólevél fejlécében feltüntetett címe) az üzemeltetés helyére, valamint 
a bérleti idő lejárta után vissza a telephelyre, a Bérlemény rakodási, 
csomagolási költségeivel együtt. Bérlő köteles Bérleti szerződés 
megszűnésének napján, 16:00 óráig a Bérleményt a Bérbeadó telephelyére 
visszaszállítani. 

4.7 A Bérlőnek nem áll jogában a gép bármilyen megjelölése, azon 
reklámanyag elhelyezése a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül. 

4.8 A Bérlő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a 
Bérbeadó számára. 
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5. Bérleti díj, fizetési feltételek 

5.1 A Bérlő a bérelt gép (berendezés) használatáért a Bérbeadónak az egyedi 
Bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti.  

A határozott időre kötött egyedi Bérleti Szerződés esetén, ha a bérleti időt a 
Bérlő túllépi, és a szerződés a Bérbeadó tiltakozása hiányában határozatlan 
idejűvé válik, úgy Bérlő továbbra is bérleti díj címén tartozik a szolgáltatásért. 

Amennyiben a Bérbeadó tiltakozása miatt a határozatlan időtartamra szóló 
bérlet nem alakul át határozatlan időtartamúvá, vagy a Bérlő a szerződés 
megszűnése miatti visszaszállítási kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget, úgy a Bérbeadó jogosult késedelmi kötbér címén (átalány-
kártérítésként) a napi bérleti díj háromszorosával megegyező összeg 
felszámítására a bérleti jogviszony megszűnésének napját követő naptól 
kezdődően a Bérlemény tényleges és hiánytalan visszaszolgáltatásáig, vagy 
Bérbeadó általi visszaszállításáig terjedő időre. A visszaszolgáltatás, illetve a 
visszaszállítás napja is a késedelmi kötbér fizetés hatálya alá tartozik. 

5.2 A bérleti díj megfizetésének módjában felek az egyedi Bérleti Szerződésben 
állapodnak meg. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a Bérlő a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot 
köteles fizetni. 

5.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is 
fennáll, ha a bérleményt nem a Bérbeadónak felróható okból nem tudja 
használni. 

5.4 A Bérlő az egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott óvadékot köteles 
fizetni Bérbeadónak. Az óvadékot vagy annak arányos részét Bérbeadó 
egyoldalúan felhasználhatja, amennyiben a Bérlő a Bérbeadóval szemben 
fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Bérlemény 
károsodik, illetve a 6.2. pontban meghatározott körülmények bekövetkezése 
esetén. Az óvadékból való kielégítés esetén Bérlő köteles az óvadék összegét 
3 napon belül az egyedi Bérleti szerződésben meghatározott mértékig 
kiegészíteni. A kiegészítési kötelezettség szabályai nem irányadóak, ha az 
óvadékból való kielégítésre a 6.2. pontban meghatározott körülmények 
bekövetkezése adott okot. 

5.5 A bérleti díj számlázása eltérő megállapodás hiányában 15 naponként előre 
történik, 8 napos fizetési határidővel. Rövidebb bérleti időszak esetében a 
bérleti jogviszony létrejöttekor történik a fizetés. 

5.6 Eltérő megállapodás hiányában nettó 10.000.- (tízezer) Ft alatti bérleti díj 
vagy vásárlási összeg csak készpénzfizetéssel egyenlíthető ki. 

6. Felelősség 

6.1 A Bérlő feltétlen és teljes felelősséget vállal a Bérleményért, annak 
átvételétől kezdődően a Bérbeadó Szállítólevél fejlécében szereplő 
telephelyén történő hibamentes visszaadásáig. 

6.2 A Bérleménynek a Bérlő érdekkörében felmerült megsemmisülése, 
elveszése, eltulajdonítása, használhatatlanná válása vagy bármilyen okból 
bekövetkező vissza nem szolgáltatása esetén a Bérlő köteles megfizetni a 
Bérlemény szállítólevélben meghatározott összértékét.  

A Bérlő köteles az 5.1. pontban meghatározott késedelmi kötbérrel 
megegyező mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére a kár 
bekövetkezésének napjától a kártérítés megfizetésének napjáig terjedő 
időszakra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelen pontban rögzített esetekben az 5.5 pontnak az óvadék szabályai is 
megfelelően irányadók. Amennyiben az óvadék összege nem fedezi a kár 
vagy a Bérlemény összértékét, úgy a Bérlő köteles az óvadék és a 
Bérlemény szállítólevélben feltüntetett összértékének különbözetét 
megfizetni az óvadék felhasználására okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül. 

6.3 A Bérlő nem felel a Bérlemény rendeltetésszerű használata során 
bekövetkezett elhasználódásért. A nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkért a Bérlőt terheli a felelősség. 

6.4 A Bérbeadó a saját gépjárművével végzett szállítás idejére 
vagyonbiztosítással rendelkezik a Bérleményre. A biztosítás a Bérlőnek 
történő átadás utáni időszakra nem hatályos. 

6.5 A Bérlemény használata során harmadik személynek okozott kárért a 
Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul 
értesíteni a Bérbeadót. 

7. A Bérleti Szerződés megszűnése 

7.1 A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével 
szűnik meg, kivéve a 2.2 pontban rögzített esetet. 

7.2 A teljesítés Bérlő érdekkörében felmerült - 6.2. pontban meghatározott 
bármely ok miatti - lehetetlenülése esetén a lehetetlenülésre okot adó 
körülmény bekövetkezésének napján szűnik meg a Bérleti Szerződés. 

7.3 A Bérbeadó írásbeli felszólításban megjelölt határidő eredménytelen 
elteltét követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (rendkívüli 
felmondás) és elszállíthatja a Bérleményt, ha a Bérlő súlyosan megsérti az 
egyedi Bérleti Szerződés vagy az Általános Szerződéses Feltételek 
rendelkezéseit, vagy, ha a Bérlő csőd vagy felszámolás alá kerül, illetve 
erre irányuló eljárást kezdeményeznek ellene vagy megszűnik. 
Amennyiben a Bérlő a 4.6. pont szerinti visszaszállítási kötelezettségének 
önként, illetőleg szerződésszegő módon nem tesz eleget, úgy erre az esetre 
jelen szerződésben kifejezetten akképp nyilatkozik és feltétlen 
kötelezettséget vállal, hogy lehetővé teszi és biztosítja, hogy a Bérbeadó a 
Bérlemény üzemeltetési helyére/tárolási helyére a birtokháborítás veszélye 
nélkül szabadon bejuthasson a Bérlemény visszaszállítása érdekében. A 
Bérbeadó ezen esetben a Bérlő költségére szállítja vissza Bérleményét. 
Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a Bérlemény elszállítását, 
és biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, melyen a Bérlemény 
van, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak. 

7.4 A határozatlan időre kötött Bérleti szerződést minden hó 10. napjáig a 
hónap végére bármelyik fél írásban felmondhatja (rendes felmondás). 
Amennyiben a határozott időre kötött Bérleti szerződés a 2.2. pont szerint 
alakul át határozatlan idejű Bérleti szerződéssé, úgy Bérbeadót Bérlő 
szerződésszegő magatartására tekintettel 3 napos felmondási idő 
közbeiktatásával illeti meg a rendes felmondás joga. 

8. Záró rendelkezések 

8.1 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A jelen ÁSZF-et a Bérlő elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek 
elfogadta. 

 

 

 

 

Budapest, 2018.  
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Bérlő (cégszerű aláírás, pecsét) 


