
1. oldal 

Gépbérleti szerződés 
 

Száma: 001/2019 
 
 

mely létrejött egyrészről 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Székhely/Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adószám: ………………………………………….. 
Cégjegyzékszám: ……………………………………….. 
Bankszámlaszám:  ……..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
mint Bérlő – képviseletében: ………………………………………………… -  továbbiakban Bérlő, 
 
más részről 

 
Név: Clear-globe Kft. 
Székhely/Lakcím: 6300. Kalocsa, Vidats u. 26. 
Adószám: 24212913-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-125677 
Bankszámlaszám:  10102969-28731100-01005004 (Budapest Bank Zrt.) 
mint Bérbeadó - képviseletében: Szakál Zsolt - a továbbiakban Bérbeadó  
 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
A bérlet tárgya:  

1.1. 1 db Yanmar SV26 típusú minikotró megtekintett és kipróbált állapotban. 

Gyári szám: YCE0SV26EICB18716 

Tartozékok:  1 db kanál (300) 
1 db kanál (400 mm) 

     1 db rézsűkanál (1200 mm) 
     1 db mechanikus kanál-gyorscserélő  
 
1.2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1.1. pontban meghatározott gépet a 

jelen szerződésben meghatározott feltételekkel határozott időre, de fenntartják a 
lehetőséget, hogy a bérlet tovább folytatódjon. 
 

1.3. Bérlő a gépet az alábbi célra és körülmények között jogosult használni: 
 
        - minden földmunkával kapcsolatos munkaterületen. 
 

2. Bérleti díj összege, esedékessége : 
 

Yanmar SV26 bérleti díj (kérjük a megfelelő négyzetet bejelölni): 
 
□  35.000,- Ft + ÁFA/nap (24 óra) 
□  180.000,- Ft + ÁFA/hét (168 óra) 
□  540.000,- Ft + ÁFA/hónap (30 nap, azaz 720 óra) 
 
Yanmar SV26 kaució: 
 
500.000,- Ft + ÁFA, mely a foglaláskor fizetendő. A KAUCIÓ ÖSSZEGE CSAK UTALÁSSAL 
TELJESÍTHETŐ! 
 
2.1. A bérlet időtartama …………………………………………! Így a bérlet kezdetekor fizetendő 
összeg: ……………………,- Ft + ÁFA.  
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2.2. A Bérlő igény szerint a bérletet meghosszabbíthatja előzetes bejelentés után. A számla 
kiállítására a bérleti időszak első napján kerül sor. A bérleti díj napi bérlés esetén 8 üzemórára, 
heti bérlés esetén 40 üzemórára, havi bérlés esetén 160 üzemórára vonatkozik. Az ennél 
nagyobb igénybevétel esetén a bérleti díj arányosan nő, amely 4.000 Ft + ÁFA/üzemóra. A 
kaució visszafizetése a visszavételi jegyzőkönyv alapján történik. Az üzemóra állás a szerződés 
megkötésének napján: …………………………. 
 
2.3. A foglalás lemondására az alábbiak szerint van mód és lehetőség: 
- A bérleti időpont kezdő napjától számított 1 héten túli lemondás díjmentes. 
- A bérleti időpont kezdő napjától számított 1 héten belüli lemondás esetén a lefoglalt időre 
vonatkozó bérleti díj összegének 20 %-a kerül felszámolásra Bérlő részére, mely a kaucióból 
kerül levonásra. A kaució fennmaradó része Bérlőnek visszautalásra kerül. 
 

3. Tulajdonjog 
 

3.1. A jelen szerződés tárgyát képező gépek a szerződés teljes tartama alatt a Bérbeadó 
tulajdonát képezik. 
 
3.2. A gépet a Bérlő másnak használatra kizárólag a Bérbeadó írásbeli előzetes hozzájárulás 
esetén adhatja át. A Bérlő a gépet nem terhelheti meg és minden olyan magatartástól 
tartózkodnia kell, amely a Bérbeadó tulajdonjogát veszélyezteti. 
 

4. Átadás-átvételi eljárás: 
 

4.1. Bérlő az 1. pontban meghatározott eszközt átvenni a bérleti díj összegének, valamint a 
kauciónak a megfizetése után, a bérleti idő 1. napján előre egyeztetett időpontban Bérbeadó 
2351. Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. szám alatt lévő telephelyén jogosult és köteles.  
 
4.2. Bérbeadó köteles a bérlet tárgyát rendes, tiszta, üzemképes állapotban, kezelési utasítással 
együtt átadni Bérlő részére. A teljesítés igazolása a Bérlő és Bérbeadó képviselője által aláírt 
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik. 
 
4.3. A bérleti idő leteltének utolsó napján Bérbeadóval az átvételkor egyeztetett időpontig 
köteles a Bérlő a bérlet tárgyát Bérbeadó telephelyére (az átvétel szerinti helyre) visszaszállítani 
tiszta, kitakarított, feltöltött állapotban, melyről visszavételi jegyzőkönyvet állít ki részére 
Bérbeadó. 
 
4.4. A gép oda- és visszaszállításának költsége a Bérlőt terheli. Lehetőség van arra, hogy Bérlő 
kérje a Bérbeadó általi ki- és visszaszállítást a Bérlő által meghatározott magyarországi telep-, 
ill. munkavégzési helyre, ez azonban egyedi költségkalkuláció alapján történik, mely költséget 
Bérlő előre köteles megfizetni Bérbeadó részére. 
 

 
5.   Használat: 

 
5.1. Bérlő a bérlet tárgyát köteles rendeltetésszerűen használni a jelen szerződésben megjelölt 
célra és körülmények között. Köteles továbbá a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött 
helyen tárolni. 
 
5.2. A Bérlő a bérlet tárgyát harmadik személynek nem engedheti át, nem adhatja albérletbe, 
nem ruházhatja át az ebből a szerződésből származó jogait, illetőleg a bérlet tárgyára 
vonatkozóan semminemű jogot harmadik félnek át nem engedhet. 
 
5.3. A gép állagmegóvása és az előírt karbantartása a Bérlő feladata és költsége. A szervizelést 
és minden egyéb javítást a Bérbeadó végez a Bérlő értesítése alapján. Ezen kötelező szervizek 
elmulasztása a Gépbérleti szerződés azonnali megszűnésével jár! A következő kötelező szerviz 
…………………. üzemóránál aktuális. 
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5.4. A Bérbevevő a Bérbeadóval a javítási költségek felmerülése esetén a bérlet utolsó napján 
számol el. Bérlőt terhelik az üzemeltetéssel kapcsolatos mindennemű költségek (ideértve az 
üzemanyag költséget, tisztítás költségét, zsírzást), köteles gondoskodni a szakképzett kezelő 
személyzetről és a hatósági előírások betartásáról. Bérlő jelen szerződés aláírásával igazolja, 
hogy a gépet kezelő személyzetet a gép kezelésére, használatára kioktatta, a veszélyekről és 
biztonsági rendelkezésekről informálta. Bérlő szavatol azért, hogy a gépet csak erre 
jogosítvánnyal rendelkező személy kezeli. 
 
5.5. A gép használata során harmadik félnek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. 
Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik 
félként merül fel a gép hibája vagy olyan egyéb ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül 
esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik.  
 
5.6. Nyilvánvaló hibák esetén Bérlő igénye kizárt, amennyiben a Bérlő a hibát a Bérbeadónak az 
átvételkor nem kifogásolta. A bérlet tárgyában később fellépő üzemzavart, meghibásodást és 
károkat a Bérbeadó részére haladéktalanul jelenteni kell. 
 
5.7. A bérlet tárgyának olyan meghibásodásait, amelyekért Bérbeadó felel, Bérbeadó méltányos 
időn belül díjmentesen kijavítja. Bérlő ez esetben köteles Bérbeadónak a hibaelhárítás 
elvégzéséhez szükséges időt és alkalmat biztosítani. A gép meghibásodása esetén csak a 
Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. A javítás idejére Bérbeadó 
cseregépet nem köteles biztosítani. 
 
5.8. Amennyiben a bérlet tárgya a munkavégzésből a Bérbeadó felelősségi körébe tartozó ok 
miatt 2 napnál hosszabb ideig kiesik, a Bérlő megfelelő bérleti díj csökkentésre jogosult. 
 
5.9. Felek a fentieken túl a Bérbeadó kártérítési felelősségét az esetleges üzemzavar, működési 
zavar vagy egyéb Bérbeadói szerződésszegés körében teljes körűen kizárják (ideértve különös 
tekintettel a következményi károkat is), leszámítva azt az esetet, ha a szerződésszegést a 
Bérbeadó szándékosan követi el. 
 
5.10. Amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyát harmadik félnek felróható okból nem tudja használni, 
úgy Bérbeadótól időarányos bérleti díj csökkentést nem követelhet. 
 
5.11. Bérlő köteles bejelenteni az üzemeltetés helyét és annak változását. Bérbeadó 
jogosult a használatot ellenőrizni és rendellenesség észlelése esetén ennek megszüntetése 
érdekében fellépni. Rendellenesség észlelése esetén Bérbeadónak korlátlan joga van ahhoz, 
hogy a bérlet tárgyát azonnal, előzetes bejelentés nélkül manuálisan vagy elektronikus úton 
üzemen kívül helyezze, kikapcsolja, a további használatot felfüggessze. Amennyiben erre sor 
kerül, úgy Bérlő a kikapcsolás és visszakapcsolás 5.000,- Ft-os díját köteles Bérbeadó részére 
megfizetni. 
 
5.12. A Bérbeadó a bérlet tárgyát tiszta állapotban (lemosva, kitakarítva) és tele üzemanyag 
tankkal adja át és veszi vissza. Amennyiben a visszaszállításkor a gép nincs lemosva, kitakarítva 
megfelelően, vagy az üzemanyagtank nincs teljesen feltöltve, úgy az alábbi költségek 
felszámolására kerül sor Bérlő felé: 
- takarításra: 25.000,- Ft 
- üzemanyag pótlására: 20.000,- Ft. 
 
 

6. Biztosíték: 
 

6.1 Bérlő a foglalással egyidejűleg, de legkésőbb a bérlet tárgyának és tartozékainak átvételekor 
500.000,- Ft-ot kaucióként a Bérbeadónak megfizet. Az kaució összege a bérleti jogviszony 
megszűnésével, a munkagépnek Bérbeadó részére történő visszaadásával egyidejűleg – 
amennyiben a kaucióból való kielégítésre jogalap nincs (pl.: takarítási költség, üzemanyagdíj, 
károkozás a gépben, stb.) – Bérlőnek kamatmentesen visszajár. 
 



4. oldal 

6.2. A Bérlő a jelen szerződés aláírásával teljes anyagi felelősséget vállal az átvett eszköz és 
tartozékai iránt, károsodás és megsemmisülés, valamint eltűnés, lopás, rablás, illetőleg vis maior 
esetére. A gép értéke 10.688.000,- Ft + ÁFA. Amennyiben ilyen eset fordul elő, úgy Bérlő 
köteles a gép árát Bérbeadó részére az esemény megtörténtétől számított 15 napon belül 
megtéríteni. Ha az adott határidőig a bérlet tárgyának és tartozékainak értékét Bérlő nem téríti 
meg Bérbeadó részére, úgy minden egyes nap késedelemre jelen szerződésben meghatározott 
bérleti díjat köteles fizetni a gép árának megfizetéséig.  
 
6.3. Bérlőnek kötelessége megtenni minden olyan megfelelő intézkedést, mellyel a bérlet tárgyát 
lopás, illetőleg károkozás ellen biztosítani tudja. 
 
6.4. Károkozás esetén Bérlő kötelessége 2 órán belül jelenteni a káreseményt Bérbeadónak 
telefonon és írásban. Bérbeadó jogosult rendelkezni a javítás idejéről és módjáról. 
 
6.5. Amennyiben harmadik fél a bérlet tárgyán végrehajtást, zálogjogot vagy más hasonló jogot 
kíván érvényesíteni, illetve a bérlet tárgyát le akarja foglalni, úgy a Bérlő köteles a harmadik felet 
azonnal szóban, majd ajánlott levélben a tulajdonviszonyokról tájékoztatni és erről egyidejűleg a 
Bérbeadót is értesíteni. 

 
7.   Egyéb rendelkezések: 

 
7.1. Jelen szerződés módosítása csak írásban történhet. 
 
7.2. Felek a jelen szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén jogosultak. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

- ha a Bérlő nem végezteti el Bérbeadóval a szükséges szervizeltetést 
- ha a Bérlő a gépet rendeltetés ellenesen használja vagy azt másnak a Bérbeadó írásbeli 
engedélye nélkül átadja 
- a bérelt gép tárolási, működési helyét a Bérbeadó tájékoztatása és engedélye nélkül (500 
m-es körzeten kívülre) megváltoztatja. 
 

7.3. A szerződés felmondása esetén a Bérbeadó a gépet a felmondás közlését követően azonnal 
jogosult a Bérlőtől elszállítani, ezt a Bérlő nem kifogásolhatja és nem akadályozhatja meg. 
Ennek megfelelően a Bérbeadó jogosult a Bérlő telephelyén előzetes értesítés alapján 
megjelenni, Bérlő köteles a szerződés tárgyát Bérbeadó részére haladéktalanul átadni. Bérbeadó 
jogosult a bérlet tárgyát és tartozékait Bérlő költségére visszaszállítani. Bérlő ezennel kijelenti, 
hogy a Bérbeadó vagy a Bérbeadó megbízottja ilyen esetekben a gép tulajdonjogának 
érvényesítésére irányuló tevékenységét sem saját telephelyén, sem a gép fizikai 
fellelhetőségének helyszínén nem tekinti birtokháborításnak vagy önbíráskodásnak. 
A gép visszaszállítása esetén – tekintettel arra, hogy az eszközt/eszközöket használatba vette - 
visszatérítési jog nem illeti meg. A korábban kifizetett díjrészleteket Felek Bérbeadó 
kárenyhítésének tekintik. Ezen felül a Bérlő köteles a Bérbeadónak megfizetni a gép 
visszaszállításának napjáig esedékes díjrészleteket, késedelmi kamatokat, valamint a gép 
visszaszállításának díját is. 
 
7.4. Jelen Bérleti szerződés a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételekkel együtt 
érvényes. 
 
7.5. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait ellenőrizze, a bemutatott 
dokumentumokról, személyazonosságot igazoló iratokról másolatot készítsen. A Bérbeadó 
ezeket az adatokat csak jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve a Bérlővel történő 
kapcsolattartás érdekében használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A 
szerződésben rögzített adatainak változásáról a Bérlő 5 napon belül köteles Bérbeadót írásban 
értesíteni. Ennek elmulasztásából eredő károkét Bérlő viseli a felelősséget. 
 
7.6. A szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a Gépbérleti 
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rész nélkül a Felek 
jelen szerződést nem kötötték volna meg. 
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7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen felmerült 
vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik egyeztetéssel és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Ebben az esetben Felek a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság döntését fogadják el. Jelen szerződésben nem vagy nem kielégítően rendezett 
kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  
 

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után cégszerű aláírási joggal felruházott képviselői 
útján aláírják. 
 
 
Alsónémedi, 201…………………………. 
 
 
 
 

................................. ................................ 
Bérbeadó Bérlő 


