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ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK 
 
 
1.) A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást (pld. 
menetlevéltömböt szabályosan vezetni, a digitális tachográfot használni, illetve a menetíró 
korongot a menetíró készülékbe az induláskor behelyezni, naponta cserélni és a bérlet 
végén az okmányokkal együtt leadni), a közlekedési és parkolási szabályokat (KRESZ, 
parkolási előírások) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.  
 
2.) A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait, okmányait annak típusára vonatkozó 
használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. 
Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól 
megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló 
összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, 
bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépkocsiban értéket és a hivatalos 
gépjárműhöz tartozó iratokat (pl. forgalmi engedély; indítókulcs; stb.) nem hagyni, a 
gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára 
hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. 
  
3.) A gépkocsit csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett 
személy(ek) vezetheti(k). 
 
4.) A bérelt gépkocsit tilos:  
  

• másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek 
a vezetést átengedni,   

• üzletszerű (engedélyhez kötött) személyszállításra és teherszállításra használni,   

• autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,   

• másik jármű vontatására használni, kivéve, ha a LEVANTEX Kft. kifejezetten vontatás 
céljára adta bérbe,   

• a hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni,   

• alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás 
alatt álló személynek a vezetést átengedni,   

• a LEVANTEX Kft. engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.  
 
 5.) A bérlő a teljes, akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a 
jelen Általános Bérleti Feltételek 1.)-4.) pontjaiban foglaltak megszegése, és azokon túl a 
következő esetekben: 
 

• a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,  

• tehergépkocsinál a rakterület túlterhelése, a rakterület tartozékai (ponyva, 



ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK                                 LEVANTEX KFT. 

 

merevítők, emelőlap, stb.) sérüléseiért,  

• a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha 
ez nem biztosítási esemény,   

• az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,  

• a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,  

• az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépkocsit annak elhagyásakor 
nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. Felel a járműben, 
alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a 
gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, 
vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,  

• a bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely 
a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.  

 
6.) A bérlő köteles a biztosítási önrész megfizetésére káreseményenként, ha a gépkocsiban 
önhibás kár keletkezett. Ezen felül Bérlő köteles a sérült járművet saját költségén a 
Bérbeadó budapesti telephelyére szállítani. Az önrész mértéke a kár 10%-a, de minimum 
200 ezer Ft + ÁFA. Az önrész megváltás nem tartalmazza a tető, a gumiabroncs, a kerekek, 
a fenéklemez és az az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér kárait, melyre 
a bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül fennáll. Szintén az önrész 
megfizetésére köteles a bérlő - a felek közötti kockázatmegosztás részeként - ha a 
gépkocsit tőle ellopják, még akkor is, ha a bérlő a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően járt 
el. A biztosítóval, illetve a gépkocsi eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, 
pervitel a bérbeadó feladatát és költségét képezi. 
 
7.) LEVANTEX Kft. nem felelős a bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, 
értékekért, azok károsodásáért, vagy eltűnéséért. LEVANTEX Kft. semmilyen módon nem 
felelős a Gépjármű műszaki meghibásodásból, vagy egyéb okokból a Bérlőnél felmerülő 
közvetlen, vagy közvetett károkért (pl. kötbér, csereautó költsége, szállodaköltség, 
rakomány sérülése vagy károsodása, hatósági bírságok, stb.). A Bérlő kártérítési igénnyel 
nem léphet fel Bérbeadóval szemben ezen okokra hivatkozva. A Bérbeadónak csereautó 
kiállítási kötelezettsége nincs. 
 
8.) A bérleti szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben a felek más 
díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön 
létre. A szerződés megkötésekor bérlő a szerződésben meghatározott óvadék (kaukció) 
fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a bérlő által esetlegesen bérbeadónak okozott 
károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a bérlő károkozásának 
esetét. LEVANTEX Kft. nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg bérlő 
esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Az óvadék 
visszafizetésének további feltétele a Bérlő hivatalos nyilatkozata a gépkocsi használatba 
vételének pontos időtartamáról. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. 
  
9.) A bérleti díj magában foglalja:  
 

• a kötelező biztosítás díját,  
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• a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag költségeit.  
 
A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, útdíjak, stb.) a 
bérlőt terhelik. Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja 
vissza, a LEVANTEX Kft. újratöltési szolgáltatás díjat számít fel. Ha megállapítást nyer, hogy 
a bérlő nem a gépkocsira előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből 
eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni. 
 
10.) A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépkocsi 
átvételének túloldalon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet kezdő időpontjához 
viszonyított pótlólagos órákra, illetve a tervezett leadás időpontjához viszonyított késés 1 
plusz nap felszámítását jelenti. 
 
11.) A bérlet végén, illetve a gépkocsi visszaszolgáltatásakor a teljes bérleti díj esedékessé 
válik. Amennyiben a szerződésben megállapodott időszak lejárta előtt a gépkocsi a 
bérlőnek felróhatóan totálkáros lesz, vagy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatt 
kénytelen élni a felmondás jogával, a bérlő tartozik az így ki nem fizetett, illetve hátralékos 
díj helyett annak 25 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizetni. Az üzembentartói bejegyzés 
költsége a Bérlőt terheli. A Bérlő, az általa megfizetendő illeték összegét a jármű 
átvételekor készpénzben köteles megfizetni. 
 
12.) A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a túloldalon a „Megállapodás szerinti leadás 
helye és ideje” rovatban megjelölt helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - 
a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban 
visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az 
különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a bérlő tartozik 
megtéríteni. Ha a bérlő a gépkocsit továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát 
legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen, írásban kell a LEVANTEX 
Kft. tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. A 
LEVANTEX Kft. a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a 
bérleti szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépkocsi egyidejű 
bemutatása mellett. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a 
bérlet letelte után 24 órával a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, 
bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől 
visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult a LEVANTEX 
Kft. a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a LEVANTEX Kft. 
felé fennálló tartozását a bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Az egy 
hónapra esedékes bérleti díjat a Bérlő köteles havonta előre, minden tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó napjáig, a Bérbeadó által kiállított számla ellenében, a számlán 
feltüntetett bankszámlára történő átutalással megfizetni. Ellenkező esetben a bérlemény 
tárgyát képező Gépjárművet a számla fizetési határidejének lejártát követő első napon a 
Bérlő köteles visszajuttatni a Bérbeadó telephelyére. A Bérlő tudomásul veszi, a számla 
fizetési határideje lejárta után a gépjármű visszajuttatásával kapcsolatos mindennemű 
költségek teljes egészében a Bérlőt terhelik, a Bérbeadó jogosult ezen költségek 
kiszámlázására a Bérlőnek. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés 
lejártát követő 3 napon belül az általa használt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja 
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vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, 
úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző 
sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, 
illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a 
fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. 
 
13.) A bérlő köteles a bérleti szerződés „Revízió” rovatában jelzett km-számláló állásnál a 
műszaki szemlét a bérbeadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. A szemle 
későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén a +500 km túllépés esetén 50.000 Ft-ot, e 
felett minden megkezdett 100 km-re további 5.000 Ft-ot kell a LEVANTEX Kft. részére 
megfizetni. 
 
14.) A bérlési idő alatt történő műszaki meghibásodást a mentési szolgálatunknál 
(+36/20/313-4060) kell jelezni, ezen a telefonszámon kérhet intézkedést a javítással 
kapcsolatban. A mentési szolgálat a hiba jellegétől függően dönt a javítás módjáról. 
 
Amennyiben a műszaki meghibásodás a bérlőnek felróható okból alakul ki, úgy a mentés 
és a szükséges cserealkatrész költségét a bérlő köteles viselni. 
 
15.) Az előző pont szerinti javítás esetén a bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól 
elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában 
leadni a felhasznált javítójegy egy példányával együtt. Ezek elmulasztásakor a javítás 
összege a bérlőt terheli. Az esetleges készpénzes javítási számla kiegyenlítése esetén a 
bérlő a javítójegy helyett a km-számláló állását is tartalmazó áfás számlát adja le, melynek 
alapján a bérbeadó a számla összegét kifizeti, ill. a jogi személy bérlőnek átutalja. 
  
16.) A bérlő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség 
intézkedését kérni, ill. a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén a 
rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, 
stb.) a bérbeadó irodában leadni. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal 
eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden 
lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, 
tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a 
bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. 
 
17.) A gépkocsival kapcsolatos minden közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, gk. eltűnése, 
stb.) 24 órán belül jelenteni kell a bérbeadó irodának. A bérlő baleset, vagy meghibásodás 
esetén előzetes egyeztetés alapján köteles gondoskodni a gépkocsi biztonságos 
elhelyezéséről és őrzéséről. A bérlő köteles tájékoztatni a bérbeadót minden, a gépkocsi 
esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, 
felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.). A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó 
jogosult a bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, 
pótdíjak, stb.) a bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni. 
 
18.) Arra az esetre, ha a LEVANTEX Kft.-vel szemben a gépkocsi használatával kapcsolatban 
a szerződés hatálya alatt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság közigazgatási 
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bírságot szab ki, a bérlő köteles a LEVANTEX Kft. felhívására a gépkocsit a közigazgatási 
bírság kiszabásának alapjául szolgáló cselekményt ténylegesen elkövető személy által tett, 
a LEVANTEX Kft. közigazgatási bírság alóli mentesüléséhez szükséges, jogszabályban előírt 
tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, illetve menet-vagy 
fuvarlevelet felhívásra a LEVANTEX Kft. rendelkezésére bocsátani a felhívásban megjelölt 
határidő alatt. A bérlő készfizető kezességét vállal a közigazgatási bírság kiszabásának 
alapjául szolgáló cselekményt ténylegesen elkövető személynek a közigazgatási bírság 
LEVANTEX Kft. általi megfizetése esetében a LEVANTEX Kft. keletkező felé fizetési 
kötelezettségéért. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az e pontban 
foglalt kötelezettségének a bérlő nem tesz eleget, vagy olyan időben tesz eleget, hogy a 
LEVANTEX Kft. a közigazgatási bírság alóli mentesülésével kapcsolatban a jogszabály által 
előírt határidőt elmulasztja, vagy bármely más okból a LEVANTEX Kft. fizeti meg a 
közigazgatási bírságot, a LEVANTEX Kft. által megfizetett közigazgatási bírság összegét a 
LEVANTEX Kft. részére a LEVANTEX Kft. felszólításának kézhezvételétől számított három (3) 
napon belül megfizeti. 
 
19.) Arra az esetre, ha a LEVANTEX Kft.-vel szemben a gépkocsi használatával kapcsolatban 
a szerződés hatálya alatt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv a külön 
jogszabály szerinti díjköteles gyorsforgalmi utak meghatározott időtartam alatt történő 
használatáért fizetendő díj elmulasztása miatt díj-, pótdíj-vagy egyéb fizetési 
kötelezettséget állapít meg, a bérlő köteles a LEVANTEX Kft. által teljesített díj-, pótdíj-vagy 
egyéb fizetési kötelezettség összegét a LEVANTEX Kft. részére a LEVANTEX Kft. 
felszólításától számított három (3) napon belül megfizetni. 
 
20.) A gépkocsi km-spirálját a LEVANTEX Kft. leplombálja, annak épségét minden bérlet 
után ellenőrzi. A km-számláló szerkezet meghibásodását a bérlő köteles azonnal jelenteni a 
bérbeadó irodának. Ha a bérlő a bejelentést elmulasztja, és a hiba a visszavételkor derül ki, 
a bérlő a teljesített kilométereken felül a bérlet teljes időtartamára napi 300 km díjat 
köteles megfizetni. Ha valamelyik plombát, vagy a km számlálót kikapcsolták, vagy 
szándékosan megrongálták, a bérlő a teljesített kilométereken felül bérleti naponként 500 
km díjat köteles megfizetni. 
 
21.) Bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a 
különbözetet köteles megfizetni. 
 
22.) Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot tartozik fizetni. 
 
23.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A 
felek a jelen szerződésből eredő vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat – a 
pertárgy értékétől függően hatáskörrel rendelkező – Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve 
a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 
 
24.) A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés 
után írták alá. A bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó 
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jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi hiánytalan, 
tele tankkal, leplombált km órával, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött 
állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét. 
 
25.) A bérelt jármű úthasználati díjait a bérleti díj nem tartalmazza, ezen költségeket a 
bérlő köteles megfizetni. Ezek elmulasztása esetén a pótdíj megfizetésére a bérlő 
kötelezettséget vállal. Arra az esetre, ha a LEVANTEX Kft.-vel szemben a gépjármű 
használatával, az azzal történő áruszállítással kapcsolatban a szerződés hatálya alatt a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a külön jogszabály szerinti Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek a Bérlő, vagy a Bérlő közreműködője általi nem 
megfelelő használatából, vagy használatának elmulasztásából eredő bírság, vagy egyéb – 
adott esetben a gépjárművet érintő – szankció kerül alkalmazásra, a Bérlő köteles a 
LEVANTEX Kft. által teljesített bírság, költség, vagy a szankció megszüntetésével 
kapcsolatban felmerülő bármilyen díj összegét a LEVANTEX Kft. részére a LEVANTEX Kft. 
felszólításától számított három (3) napon belül megfizetni. A Bérlő ezen túlmenően 
teljeskörű felelősséggel tartozik a LEVANTEX Kft.-t a gépjárművet esetlegesen érintő 
szankcióra tekintettel ért minden egyéb kárért, amelynek összegét a LEVANTEX Kft. részére 
a LEVANTEX Kft. felszólításától számított három (3) napon belül köteles megfizetni. 
 
26.) Bérlő köteles az általa megvásárolt illetve kiváltott úthasználati díjfizető eszközöket a 
kibocsátó szervnek határidő előtt visszaszolgáltatni a saját költségén. Erről igazolást 
köteles adni a bérbeadónak. Ezek elmulasztása esetén a pótdíj és egyéb károk 
megfizetésére a bérlő kötelezettséget vállal.  
 
27.) Károkozás, totálkár, lopás, saját hibás baleset esetén a LEVANTEX Kft. fenntartja a 
jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész Bérlő felé történő 
érvényesítésére a javítási számla vagy a biztosító elszámolása alapján. 
 
28.) A Levantex Kft. gépjárműveivel Magyarországon kívül, kizárólag az alábbi országokba 
lehet menni: Ausztria, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, 
Németország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország. 
 
29.) A bérelt gépjármű dekorációját a Bérlőnek eltávolítani vagy módosítani csak a 
Bérbeadó előzetes írásos engedélyével szabad. A bérelt gépjárműre további dekorációt 
szintén csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhelyezni. A Bérlő tudomásul 
veszi, hogy a dekoráció eredeti állapotra való visszaállításának költségei a Bérlőt terhelik, a 
Bérbeadó jogosult ezeket a költségeket a Bérlőnek kiszámlázni.  
 
30.) Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi 
rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a 
műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során 
bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.  
 
 
Budapest, 2017.06.07.  


