SZERZŐDÉS SZÍVESSÉGI AUTÓHASZNÁLATRÓL
amely létrejött egyrészről ______________________ (születési hely és idő: __________________________;
anyja neve: ___________________________; lakcím: ________________________________________), mint

szívességi autóhasználó (a továbbiakban: Autóhasználó), másrészről _________________________

(születési hely és idő: ______________________________; anyja neve: ________________________________; lakcím:
_____________________________________), mint az autóhasználatot biztosító tulajdonos (a továbbiakban:

Tulajdonos) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a __________ forgalmi rendszámú
_________________ gyártmányú, ___________________ típusú személygépkocsi, amelynek
használatát 2013. február 1.-től 2013. december 31-ig átengedi a fent megjelölt Autóhasználó
részére.
A gépjármű további adatai:
Gyártási év:
_______________; Üzemanyag típusa: ________________________
Hengerűrtartalom (cm3) _______________; Teljesítmény (KW):________________________
Motorszám: __________________________; Alvázszám: ______________________________
2. Az autóhasználat célja az Autóhasználó munkavégzéséhez szükséges feladatkör ellátása.
3. A szerződő felek rögzítik, hogy az Autóhasználó a gépjárművet előzetesen átvizsgálta, műszaki
hibát, vagy sérülést nem talált a gépjárművön. Autóhasználó kijelenti, hogy a szerződés
aláírásával egy időben az 1. pontban meghatározott gépjármű forgalmi engedélyét, illetve az
ahhoz tartozó kulcsokat átvette Tulajdonostól.
4. Az Autóhasználó az autóhasználat során köteles a gépjárművet rendeltetésszerűen használni,
illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a gépjármű állapotát rongálná. Az
Autóhasználó köteles a gépjárművet az 1. pontban megjelölt időpontban, a szokásos használattal
járó romlást leszámítva eredeti állapotban visszaszolgáltatni a Tulajdonos birtokába.
5. Az Autóhasználó kijelenti továbbá, hogy a gépjárművet kizárólag saját használatra veszi igénybe,
a megszerzett jogot tovább nem adhatja.
6. Az Autóhasználó a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a gépjárművön átalakítást és
a rendszeres használattal együtt járó karbantartási munkák kivételével értéknövelő beruházást
nem végezhet. A rendszeres karbantartási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett munkálatok
minden költsége az Autóhasználót terheli.
7. Az Autóhasználó az autóhasználatért cserében a Tulajdonos részére nem fizet használati díjat.
8. Tulajdonos kijelenti, hogy az autóhasználatért külön anyagi ellentételezést nem kér.
9. A szerződő felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést felmondani egy hónapos felmondási idő mellett. A
Tulajdonos felmondása esetén csere gépjármű biztosítására nem köteles.
10. Amennyiben Az Autóhasználó a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a gépjármű
használatát másnak átengedi, vagy azon bármilyen átalakítást, beruházást végez, továbbá a
gépjárművet rendeltetésével össze nem férő módon használja, abban bármilyen kárt okoz, a
Tulajdonosnak joga van jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén az Autóhasználó köteles a gépjárművet 24 órán
belül átadni, és a Tulajdonos kárát megtéríteni.
11. Jelen szerződés megszűnésének napján, amennyiben az Autóhasználó a Tulajdonos hozzájárulása
mellett értéknövelő beruházást végzett, a kimutatható értéknövekmény alapján a felek
elszámolnak egymással. Jelen pontban rögzített rendelkezések a Tulajdonos azonnali hatályú
felmondása esetén is érvényes.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.
13. A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.
Budapest, 2013. ……………………… ………
_________________________
Autóhasználó

__________________________
Tulajdonos

