Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű

H A S Z N Á L A T

S Z A B Á L Y Z A T A

1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú
gépjármű(vek) használatának feltételeit meghatározza annak érdekében, hogy
gépjárművek állandó rendeltetésszerű használata biztosított legyen, az alábbi szabályzatot
fogadja el.
2) A szabályzatot a megfelelő értelmezéssel alkalmazni kell a saját tulajdonú hajószállító
utánfutó, valamint a saját tulajdonú gépi meghajtású járművek (motorcsónak,
motorcsónakmotor) használatára is.
3) A gépjármű tulajdonosa és üzemben tartója a MESZ.
4) Az üzembentartó gondoskodik a gépjármű kötelező karbantartásokról és a kötelező
biztosításokról. Az üzembentartó a személyszállításra alkalmas gépjárművekre CASCO
biztosítást köt.
5) A gépjárművek a MESZ mindenkori főtitkárának kezelése alá tartoznak. Az gépjárművek
kiadásáért az irodavezető felel. A főtitkár a szakmai vezetéssel való konzultáció után bírálja
el, hogy kinek és milyen célból, valamint milyen időtartamra kerülhet a gépjármű
használatba adásra.
6) A gépjárművek kizárólag a főtitkár engedélyével és a MESZ céljaival összefüggésben
vehetők igénybe.
7) A gépjárművek átadását és visszavételét jegyzőkönyvben kell vezetni, amelyben meg kell
jelölni az átvevő személyes adatait, az átadás és a visszavétel pontos idejét és helyét, a
gépjármű állapotára vonatkozó adatokat, illetve az átvevő részéről gépjármű használatára
vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatot. A jegyzőkönyv vezetéséért az
irodavezető felel.
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8) A gépjárművet kizárólag az a személy használhatja, aki arra az átadási jegyzőkönyvben
feljogosítást kapott. Használónak minősül a gépjármű vezetője, illetve a gépjármű
megőrzésére megbízott személy.
9) Az átvevő kötelezettséget vállal a gépjármű rendeltetésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő használatáért.
10) Az átvevő felelős, és köteles meggyőződni, hogy a gépjármű vezetője (a jegyzőkönyvben
arra felhatalmazott személy) rendelkezik a gépjármű vezetéséhez szükséges hatósági
engedélyekkel és a gépjármű vezetéséra alkalmas állapotban van. Az ebből eredő
következményekért az átvevő feltétel nélkül felelős.
11) A gépjármű használat közben be kell tartani a közlekedési és egyéb jogszabályokat, illetve a
gépjármű használatára vonatkozó előírásokat. A gépjármű nem rendeltetésszerű
használatából eredő következményekért az átvevő feltétel nélkül felelős.
12) A gépjármű használatából eredő szabálysértésekért, jogszabálysértésekért az átvevő és a
gépjármű vezetője egyetemlegesen felelősek. Az átadás és visszavétel közötti időszakra
vonatkozó bírságok és büntetések tekintetében az átvevő objektív felelősséggel tartozik, a
MESZ az ezzel kapcsolatos teljes felmerült költséget továbbhárítja az átvevő részére.
a. Ha az átvevő a MESZ tagszervezeténél feladatot ellátó természetes személy, és a
továbbhárított költség beszedése 30 napon belül nem lehetséges, akkor a
költségeket a MESZ a tagszervezet részére továbbhárítja.
13) Amennyiben a gépjármű használata során szabálysértés, vagy káresemény, vagy baleset,
vagy egyéb rendkívüli esemény történt, a vezető köteles az átvevőt és a MESZ
irodavezetőjét vagy főtitkárát az eseményt követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán
belül értesíteni és jelentést tenni. A jelentésben röviden össze kell foglalni a történteket.
Ennek elmaradása súlyos szabályzatszegésnek minősül.
14) A használattal kapcsolatban felmerülő kockázatokért és károkért az átvevőt terheli a
felelősség. Erre tekintettel az átvevő köteles meggyőződni a gépjármű üzemszerű
használatra kész állapotáról, a használathoz szükséges engedélyek, igazolások, biztosítások
érvényességéről, a jogszerű használathoz szükséges tartozékokról és üzembiztonsági
felszerelések működőképességéről
Ezek hiányossága, rendellenessége, vagy
meghibásodása esetén köteles a használattól, illetve az átvételtől tartózkodni, amelyről a
jegyzőkönyvben megjegyzést kell tenni.
a. A más által okozott kár esetében akkor nem terheli felelősség az átvevőt és a
vezetőt, ha minden tőle elvárhatót megtettek annak érdekében, hogy az
eseményről fényképfelvétel, feljegyzés – szükség esetén hatósági jegyzőkönyv
felvétele – a károkozó adatainak felvétele és felelősség biztosításának érvényessége
megállapításra kerüljön. Ebből elmaradó következményekért az átvevő és a vezető
egyetemlegesen felelős.
b. A vezető által okozott kár esetében elsősorban a vezető, másodsorban az átvevő a
felelős abban a mértékben, amelyet a gépjármű CASCO biztosítása nem fedez. Erre
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az esetre is ércvényes a 13.a pontban foglaltak. A díjfizetés folyamatosságából
származó következményekért a MESZ felelős.
15) Az átvevő köteles a gépjárművet legkésőbb az átvételkor a jegyzőkönyvben meghatározott
határidőre visszajuttatni és a szabályos átvételt jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben az
visszaadásra munkaidőn kívül kerül sor, átvevő köteles átadóval egyeztetni a visszaadás
helyéről és pontos idejéről átadás idején.
16) Az átadó köteles a MESZ főtitkára felhívására, a felhívástól számított lehetőséghez képesti
leghamarabb időben a gépjármű visszaszolgáltatására abban az esetben is, ha a
jegyzőkönyvben későbbi időpont került megjelölésre.
17) Mind a 16, mind a 17. pontban meghatározott visszaadásra vonatkozó határidő felróható
elmulasztása esetén a MESZ jogosult a késedelem idejére napi 5000 Ft-ot felszámítani az
átvevő részére. A 13.a pontban foglaltak erre az esetre is érvényesek.
18) Az átvevő köteles a használat végén a gépjárművet az átadás kori állapotban visszaadni. A
gépjárművet MINDEN ESETBEN tisztára mosott és kitakarított állapotban és teli tankkal kell
visszaadni. Amennyiben a visszaadás nem abban az állapotban történik, azt a
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni indoklással és az állapotra vonatkozó leírással.
19) Ha később derül ki, hogy az gépjármű állapotában történő változás a visszaadást
megelőzően következett be, és az nem került a visszaadáskor a jegyzőkönyvben rögzítésre,
az átvevő az eredeti állapot helyreállításáért felelős. Ebben az esetbe a 13. a pont
rendelkezései is érvényesek.
20) Amennyiben a használat során kiderül, hogy a gépjármű a használatából adódó műszaki
okból karbantartásra szorul, ezt a visszaadáskor haladéktalanul jelezni kell, ennek felróható
elmaradásából származó következményekért az átvevő felelős.
21) A használat során a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos minden költségért az átvevő
felelős: üzemanyag, parkolási díj, autópályadíj és útdíj, mosás, takarítás. A MESZ-szel a fenti
költségeket, amennyiben azokra előleg került felvételre az átadást követő 48 órán belül,
vagy a pénzügyi menedzser által meghatározott határidőben el kell számolni. Az el nem
számolt felvett előleget a MESZ jogosult tovább hárítani. Erre az esetre is érvényes a 13. a
pontban foglalt rendelkezések. A MESZ pótdíjat, büntetést, bírságot nem számol el. A
használat közben fellépő szükséges javítási költséget, defekt, motorhiba – indoklás mellett
elszámolja.
22) A feltörésből eredő, a gépkocsiban elhelyezett személyes tárgyakat ért kárért a MESZ nem
vállal felelősséget.
23) A hajószállítás esetén a gépjármű vezetője köteles meggyőződni a szállítással kapcsolatos
összes óvintézkedés betartásáról. Ennek hanyag elmulasztásából eredő következmények a
vezető felelőssége.
24) A vezető köteles a használat során útnyilvántartást vezetni, amelyet a visszaadással egy
időben kell leadni.
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25) A főtitkár engedélyével a gépjármű egyéb célra a MESZ tagszervezetei részére az alábbi
feltételekkel kölcsönözhető / bérbe adható:
KÖLCSÖNZÉSI – BÉRBEADÁSI FELTÉTELK (a MESZ 2012. októberi határozata szerint)
26.1.
kölcsönzési/bérleti díj napi nettó 20.000 Ft, kivéve, ha annak keretében legalább
2 válogatott kerettag és/vagy edzője utaztatása történik meg
26.2.
A bérleti díjat előre kell teljesíteni.
26.3.
A bérbeadás előtt írásban megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a
bérbeadás tárgyát, okmányok száma, stb, a bérbevevő és a bérbeadó személyes
adatait és elérhetőségeit, a bérleti díjat és a bérbeadás időtartamát, illetve célját. a
használatra jogosultak körét.
26.4.
Átadás-átvétel jkv-ben, átadó neve, átvevő neve, gépkocsivezetésre jogosultak,
időpont, időtartam, átadás napja, utazás célja és helye
26.5.
A bérbe vevő a bérleti díjon felül napi 10.000 pótdíjat köteles fizetni, ha az előre
meghatározott nap 24.00-ig a bérlet tárgya felróható okból nem kerül visszaadásra
26.6.
A bérbevevő köteles a bérlet tárgyát az átvételkori állapotban visszaadni,
ellenkező esetben a takarítás és az indokolt javítás teljes költsége a bérbevevőt
terheli és felszámításra kerül
26.7.
Biztosítási káresemény esetén haladéktalan tájékoztatás szükséges, a
bérbevevőt a teljes körű biztosítási ügyintézésre vonatkozó feltétlen és azonnali
közreműködési kötelezettség terheli
26.8.
Minden biztosítással nem fedezett kár (objektív felelősség) megtérítése a
bérbevevő kötelessége
26.9.
Az átadás és átvétel közötti időszakban minden pótdíj és birság megtérítése a
bérbevevő kötelessége
26.10.
Kizárólag hajószállító vontatható
26.11.
A bérbevevő a használat során minden jogszabályt köteles betartani, KRESZ,
deviza, VAM, stb.
26.12.
A bérbevevő köteles ellenőrizni átvételkor a megfelelő műszaki állapotot és az
előirt kötelező tartozékokat és jegyzőkönyvben rögzíteni.
26.13.
Semmilyen anyagi vagy személyi kockázatért és kárért a MESZ nem visel
felelősségét.
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ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
Az átadás-átvétel tárgya:
Megnevezés: ................................................................................................................
Típus:
................................................................................................................
Rendszám / gyári szám / alvázszám: .............................................................................
Okmányok száma: .........................................................................................................
Az átadó adatai: .............................................................................................................
Név: ................................................................................................................
Születési hely és Idő: .........................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................
Igazolvány szám: ...............................................................................................
Elérhetőség (email és mobil telefonszám): .........................................................
Az átvevő adatai:
Név:
Születési hely és Idő:
Lakcím:
Igazolvány szám:
Elérhetőség (email és mobil telefonszám):
A használat ideje:
A használat célja:
A visszaadásra kijelölt határidő:

Átvevő Egyesület adatai:
Név:
képviselője neve:
Székhely:
Nyilvántartási adatok (adószám)
Értesítési adatok (email, telefonszám)
Használatra jogosult(ak) név:
Lakcíme:
Igazolvány száma:

Az átadás helye: ............................................................................................................
Átadás időpontja: ...........................................................................................................
Átadáskori állapot: .........................................................................................................
Megjegyzések az átadáskor: .........................................................................................
Átadó aláírása

Átvevő aláírása

Egyesület aláírása

A visszaadás helye: .......................................................................................................
Visszaadás időpontja: ....................................................................................................
Visszaadáskori állapot: ..................................................................................................
Megjegyzések az átadáskor: (rendkívüli események felsorolása) ..................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Átadó aláírása

Átvevő aláírása

Átvevő aláírásával elismeri, hogy a MESZ gépjármű használattal kapcsolatos szabályzatát
átvette, megismerte, annak hatályát és az abban foglalt, a használatra vonatkozó
kötelezettségét és felelősségét elismeri, az abban foglaltak szerint köteles eljárni.
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GÉPJÁRMŰ IGÉNY BEJELENTŐLAP

Bejelentés kelte: Budapest, …….év………hó…….nap.
Kérem, …..……év …..……hó ….…..naptól ……….napi időtartamra,
(szolgálati útra – magán útra)
(gépkocsivezetővel – gépkocsivezető nélkül*)
….……….forgalmi rendszámú gépkocsit szíveskedjék biztosítani.
A gépkocsit igénybe veszi (vezeti): ………………………………………………..
A gépkocsival utazik: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Úti cél:………………………………………………………………………………
Útvonal:…………………………………………………………………………......
Igénybevétel célja:………………………………………………………………….
A gépkocsi - átvételi vagy kiállási*- ideje, helye:
……….….év,…………….hó,……….….nap,…………óra
..………………..helység,……..kerület,…………………utca………….házszám.
A(z)….……….forgalmi rendszámú gépkocsi telephelyen kívül parkolhat*:
………………év,………….hó,…………naptól -………..napig.
A parkolás helye:………………………………………………………………………

…………………………….

…………………………….

kérelmező

engedélyező

* nem kívánt rész törlendő.
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